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Základní informace o příručce 
 

Do nového tisíciletí vstoupili vyznavači radioamatérského hobby s novým a silným impulsem: od počátku existence legálního 
amatérského vysílání byla podmínkou vstupu do kouzelného světa krátkých vln povinná zkouška z telegrafie. Po roce 2003 však od 
ní řada států (včetně České republiky) upustila. Ti, kdo z dřívějška oprávnění k provozu amatérské stanice měli, avšak bez 
zkoušky z telegrafie byli dosud odkázáni jen na velmi krátké vlny, stejně tak i ti, kdo mezi radioamatéry přicházejí nově, mají 
snazší život: co bylo dříve zákonem uloženou povinností, je dnes věcí svobodné osobní volby, a vstupní radioamatérská zkouška je 
snazší.  

Soudobé radioamatérské hobby nabízí nepřebernou škálu technických, provozních a sportovních zajímavostí spojených s užíváním 
kmitočtového spektra. Kmitočtové spektrum radioamatéři neužívají sami, a je důležité, aby radioamatéry nebyli rušeni všichni 
ostatní: provozovatelé i příjemci rozhlasového a televizního vysílání, GSM sítí, záchranné služby atp. I samotných radioamatérů 
je ve světě několik milionů, a nemají-li si překážet navzájem, musí znát a užívat mezinárodně obvyklé provozní zvyklosti a 
postupy. Žádná zkouška nemůže spolehlivě ověřit široký rozsah požadavků, jaké jsou na radioamatéra kladeny,  a navíc ani zdaleka 
nemůže být zárukou dobré úrovně radioamatéra. Radioamatéři se proto učí zejména tzv. „za pochodu“ – v praktickém provozu.  

Pomáhat na cestě k plnohodnotnému potěšení z radioamatérského vysílání, to je úkol především pro radioamatérské spolky. 
V České republice je největším z nich Český radioklub. Český radioklub považuje péči o úroveň českých radioamatérů a jejich 
dobré jméno ve světě za jednu z předních priorit, a výsledkem je i tato elektronická publikace. Chce pomoci především těm, kdo 
již mají z minulosti radioamatérské oprávnění, ale svět krátkých vln jim byl dosud uzavřen. Chce pomoci novým začátečníkům, a 
některé praktické informace využijí jistě i zkušení radioamatéři. Elektronická podoba dovolí, aby budoucí verze mohly být 
doplňovány novými poznatky a zkušenostmi i dalšími tématy.     

Pro přehlednost a snadné užívání je publikace rozčleněna do 16. kapitol. Kapitoly 1. až 7. jsou převážně na základní úrovni, 
kapitoly 8. až 13. obsahují pokročilé informace; nabídka faktografických informací každodenní potřeby je v kapitole 14., přehled 
matematických vzorců s příklady v kapitole 15. a v kapitole 16. jsou základní popisy volně šířených programů pro PC s možností 
přímé instalace. Některé příspěvky svou hloubkou i rozsahem překračují začátečnickou úroveň (zvláště kapitoly 8. až 13.). 

Na sepsání této publikace se obětavě a nezištně podílela řada autorů: OK1AK, OK2BUH, OK1CF, OK1DDD, OK1DN, OK1FT, 
OK1IVU, OK1NE, OK1NR, OK1PD, OK1WC, OK1XU, OL5Y a OK QRP club. Dílo korigoval OK7DM, s digitálním zpracováním pomohl 
OK2ZAR, koordinátorem za Radu Českého radioklubu byl OK1AOZ a pořadatelem díla OK1PD. Technické práce zařizoval a 
sponzoroval OK1UHF. K definitivnímu uspořádání pomohla řada z Vás svými podněty a připomínkami. I vy jste se zasloužili o 
definitivní verzi příručky - patří vám za to dík. 

Ing. Josef Plzák, CSc., OK1PD, pořadatel díla  
 

Příručka je zpracována ve formátu PDF, jenž je koncipován tak, aby umožnil neměnnou reprodukci obsahu a formátu 
dokumentu nezávisle na konfiguraci počítače, na němž je otevřen. Cenou, kterou za to zaplatíme je zdlouhavější 
listování v dokumentu. Proto jsou ke zvýšení komfortu použity všechny nástroje, které ADOBE Professional nabízí. Patří 
k nim: 
 
 1. Záložky. Otevřením nabídky "Záložky" získáme možnost přístupu k vnitřní struktuře dokumentu: na nejvyšší úrovni k 
názvu kapitol, po klepnutí na název kapitol se dostaneme i k hlavním částem kapitol a jsou-li i ty dále členěné, k hlavním 
tématům. Klepnutím na příslušné téma nabídky se otevře příslušná stránka dokumentu. 
 2. Křížové odkazy. Základní nabídka na titulní straně, názvy kapitol v obsahu a barevně odlišený text jsou další 
možností rychlého přístupu k informacím. Klepnutím levým tlačítkem myši na vyznačená slova se otevře příslušná 
stránka dokumentu, nebo se otevře příslušný odkaz. 
 3. Fulltextové vyhledávání. Za použití ikony "Hledat"  lze otevřít nabídku, z níž poslední ("Hledat slovo v 
současném dokumentu") otevře nabídkový řádek, do nějž se zapíše hledané slovo. Poté program prohledá dokument a 
zastaví se na stránce, na níž barevně zdůrazní hledané slovo. 
 4. Přílohy. Základní informace ("informace každodenní potřeby") jsou vyděleny z kapitol a začleněny do příloh. Pro 
lepší přehlednost jsou tématicky soustředěny do příbuzných adresářů. Přílohy se otevírají z nabídky na spodní části 
levé lišty. 
 5. Poznámky. Na související text upozorní symbol „poznámka“        . Najetím myší na tento symbol se rozvine text 
s obsahem doporučení. 
 6. Rychlé vyhledání stránky. K nalistování konkrétní stránky využijeme z nabídky „Zobrazení“ instrukci „Jdi na“, nebo 
kombinaci Ctrl Shift N, která otevře nabídku, jak vyhledat žádanou stránku.  
 
Zmíněné nástroje jsou plně funkční s verzí ADOBE Reader 7 a 8. Instalačním souborem je AdbeRdr80_cs_CZ.exe. 
 

Poznámka
Příklad použití symbolu "Poznámka".
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1. Kdo jsou radioamatéři?
Lze je definovat jako „nadšence zaujaté radiotechnikou, kteří z osobního zájmu o 
experimentování  a  o komunikaci  s celým světem navazují  spojení  se stejně 
zaujatými nadšenci, aniž by z této činnosti měli věcný prospěch“. Na rozdíl od 
dalších,  veřejností  užívaných  prostředků  rádiového  spektra  –  občanských(CB)  a 
rodinných stanic (PMR) – je provoz radioamatérských radiostanic povolován úřady a 
jejich  operátoři  podstupují  zkoušky,  jejichž  náročnost  je  obdobná  zkouškám 
profesionálních operátorů.

Radioamatérské  vysílání je fascinující  a  velmi  hodnotnou  náplňí  volného  času, 
která dává možnost celoživotního vzdělávání v řadě oblastí. Jmenujme jen některé: 
v principech rádiové komunikace na krátkých, velmi krátkých a milimetrových vlnách, 
ve  fyzikálních  vlastnostech zemské ionosféry  a  zemského magnetizmu,  v rádiové 
technice, v elektronických systémech a obvodové technice, ve výpočetní technice, ve 
světových jazycích …

Od  samého  počátku  objevů,  které  daly  vzniknout  radiotechnice  jako  oboru  a 
rádiovému vysílání jako fenoménu, jenž ze všech objevů dvacátého století nejvíce 
ovlivnil  lidskou společnost,  se na těchto vědeckých a technických objevech vedle 
profesionálních badatelů podíleli i radioamatéři. K jejich velkým přínosům patří např. 
odhalení  použitelnosti  krátkých  vln  pro  zámořskou  komunikaci,  shromažďování 
zkušeností popisujících šíření a chování rádiových vln, prokázání užitečnosti velmi 
krátkých a milimetrových vln a další.
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Prvé rádiové spojení použité k přenosu zpráv uskutečnil italský inženýr Marconi 12. 
12.  1901  na  dlouhých  vlnách,  a  to  mezi  evropskou  pevninou  a  Korsikou,  na 
vzdálenost  175  km.  Následovalo  vybudování  rádiových  stanic  v Cornwallu 
v jihozápadní Anglii a na Novém Foundlandu v Kanadě, kde byly poprvé zachyceny 
radiotelegrafní signály (série písmen „S“) vysílané přes oceán. V únoru 1902 odplul 
Marconi na palubě zaoceánské lodi „Philadelphia“, aby uskutečnil testy použitelnosti 
rádiového spojení v námořní plavbě. Při pokusech navázal sérii spojení mezi lodí a 
pevninou, z nichž nejdelší ve dne překlenulo vzdálenost 1220 km a v noci 2400 km. 
Marconi  tímto  činem  vyvolal  explozi  zájmu  o  nový  způsob  komunikace  jak  u 
odborníků, tak i u nadšených experimentátorů. V roce 1920 byly již dlouhé a střední 
vlny experty považované za jediná použitelná rádiová pásma pro spojení na střední a 
delší  vzdálenosti.  Tato pásma byla v té době již  natolik přeplněna profesionálními 
stanicemi,  že  bylo  nutné  svolat  mezinárodní  konferenci  o  rádiových  službách  a 
jednotlivým službám kmitočty přidělit.  Konference rozhodla o pravidlech využívání 
rádiového spektra a zavedla kategorie rádiových služeb (rozhlas, námořní službu, 
leteckou službu, pozemní službu). Radioamatéry vykázala ze středních a dlouhých 
vln a vyhradila jim k experimentům krátké a velmi krátké vlny, které byly v té době 
považovány pro stabilní komunikaci za nepoužitelné.

A právě  na  těchto  vlnách  se  po  řadě  předchozích  pokusů  na  kratší  vzdálenosti 
podařilo uskutečnit první transatlantické rádiové spojení. Došlo k tomu 11. prosince 
1921 za použití vysílače radioamatérské konstrukce o výkonu necelých 200 W a s 
anténním systémem pouze 30 m dlouhým. 

Krátce poté se na krátké vlny přesunuly i profesionální služby a experimentátorům – 
radioamatérům byly přiděleny jako uznání za tento objev úzké segmenty krátkých vln 
a  všechny  kmitočty  nad  30  MHz.  Brzy  nato  se  historie  zopakovala:  když  se 
prokázalo, že i velmi krátké vlny je možné použít (pro lokální spojení, rozhlasové a 
televizní  vysílání  a  další  služby),  byly  radioamatérské  službě  opět  vyhrazeny 
k experimentům na velmi krátkých vlnách a na mikrovlnách pouze úzké segmenty. 

Po  vzniku  Mezinárodní  telekomunikační  unie byla  radioamatérská  služba  uznána 
jako služba, která se zasloužila o poznání šíření rádiových vln a byl jí přiznán statut 
rádiové služby rovnocenné se službami ostatními.

Také  u  nás  se  odehrála  řada  experimentů  navazujících  na  evropské  a  světové 
radioamatérské  dění.  Velmi  silným impulsem k tomu byly  i  počátky  rozhlasového 
vysílání.  Dějištěm  prvních  zdokumentovaných  pokusů  v ČSR  byla  v roce  1924 
projekční kabina kina v pražském paláci Lucerna, kterou našemu prvnímu známému 
radioamatéru, Pravoslavu Motyčkovi, zpřístupnil prozíravý podnikatel Václav Havel, 
dědeček  ex-prezidenta  Havla.  Václav  Havel  byl  spoluzakladatelem  tehdejšího 
Československého radioklubu, spolku sdružujícího všechny lidi nadšené pro rozhlas 
a rádio.
 
Amatéři jsou často veřejností vnímáni „jako ti, co nám ruší televizi“. Radioamatérské 
vysílání  je  však  bránou  do  profesionálního  života,  kterou  prošlo  mnoho 
prominentních  osobností  –-  budoucích  expertů,  vědeckých  pracovníků, 
vysokoškolských učitelů a odborníků ve službách státu i  zaměstnanců průmyslu a 
služeb. Málokdo ví, že panovníci (španělský král a jordánský král) byli amatéry, že 
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princ-manžel  britské  královny  je  čestným  prezidentem  a  protektorem  britské 
radioamatérské  organizace,  že  řada  amerických  senátorů  a  kongresmanů  byli  či 
doposud jsou aktivními  radioamatéry,  že ze sedmičlenné posádky posledního letu 
raketoplánu bylo šest radioamatérů, že nejdéle v kosmu působící ruský kosmonaut je 
radioamatérem, atd. 

Od poloviny  padesátých  let  experimentoval  mladičký  student  střední  školy  v New 
Jersey (USA) Joseph H. Taylor se šířením velmi vysokých rádiových kmitočtů. V roce 
1958  jako  sedmnáctiletý  publikoval  výsledky  svých  experimentů  v prestižních 
odborných časopisech. Již jako profesor fyziky objevil v roce 1974 ultrahusté hvězdy 
(binární pulsary), za což získal v roce 1993 Nobelovu cenu. Profesor Taylor dodnes 
působí jako aktivní radioamatér pod značkou K1JT.

I na našem území radioamatéři prokázali svou hodnotu a radioamatérská organizace 
svůj význam pro společnost. Amatéři se uplatnili v Akademii věd (svého času zesnulý 
Dr. Mrázek, CSc., známý popularizátor fyziky a matematiky; Ing. Tříska, CSc., „otec“ 
malých vědeckých družic třídy MAGION, jeho zástupce Ing. Vojta, CSc., pracující na 
tomtéž  projektu,  Ant.  Glanc  z Fyzikálního  ústavu  ČSAV,  řada  vědeckých, 
výzkumných  a  vývojových  pracovníků  z průmyslu;  vysokoškolští  učitelé, 
pedagogové, armádní a policejní experti, komunikační úředníci MZV – mnoho z nich 
začínalo a stále působí jako aktivní amatéři).

Význam radioamatérů nesouvisí jen s celoživotním vzděláváním. Amatéři prokázali 
svůj význam pro stát již za První republiky (v akci „Připravujeme 10.000 radiových 
operátorů  pro  armádu“,  ve  spojovací  službě  CPO);  za  války  v odboji;  bánsko-
bystrickou rozhlasovou stanici zřídil a ve Slovenském národním povstání provozoval 
radioamatér  OK3AL;  bezprostředně  po  válce,  kdy  ještě  nefungovalo  poštovní 
spojení, zajišťovali od května do července tuto službu radioamatéři; rádiová nouzová 
síť  radioamatérů  přenášející  v srpnu  1968  zprávy  z regionů  státním  orgánům, 
rozhlasu a televizní síti doposud čeká na historické zpracování a zhodnocení. Pro 
tuto činnost našla během války řada radioamatérů smrt či věznění v koncentračních 
táborech;  v  období  normalizace  byla  řada  radioamatérů  vyšetřována,  někteří 
postiženi  uvězněním,  ztrátou  zaměstnání  a  odebráním  povolení  k provozu 
radioamatérské  stanice.  V období  od  roku  1948,  po  němž  byla  radioamatérská 
komunita  redukována  státobezpečnostními  čistkami,  patřili  radioamatéři  k nejvíce 
sledované a Státní bezpečností rozpracovávané skupině obyvatel ČSR.
 
Amatéři  jsou  kdykoliv  připraveni  pomoci  při  katastrofách  a  živelných  pohromách. 
Zvláště v USA je tento přínos radioamatérů velmi oceňován a činnost radioamatérů 
podporována. 

Podobně se 
však uplatňují 
amatéři 
kdekoliv na 
světě – 
připomeňme 
zemětřesení 
v Japonsku 
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(viz  autentické obrázky),  tsunami roku 2004 v jihovýchodní  Asii  a  významnou roli 
indických radioamatérů při záchranných pracích, či zátopy v roce 2005 v Rakousku a 
Švýcarsku,  při  nichž  hráli  amatéři  nezastupitelnou  roli  zvláště  v prvých  hodinách 
záplav,  když  pevné  a  mobilní  spojení  bylo  vyřazeno  z činnosti  a  integrovaný 
záchranný systém se teprve aktivoval. I naši amatéři prokázali svou akceschopnost 
při  povodních  na  Slovensku  v šedesátých  létech  a  na  Moravě  v roce  1997.  Na 
základě  těchto  zkušeností  vznikl  projekt  TRASA,  počítající  se  začleněním 
radioamatérů  do  nouzového  komunikačního  systému,  zvláště  pak  s využitím  sítě 
radioamatérských  převaděčů  velmi  krátkých  vln,  umožňující  spojení  i  s velmi 
odlehlými místy. 

Činnost radioamatérů je upravena mezinárodními a národními předpisy. Povolovací 
předpisy  se  od  roku  2000  velmi  zliberalizovaly  a  zjednodušily  (např.  již  není 
vyžadována znalost Morseovy abecedy, věková hranice pro získání oprávnění byla 
zrušena a oproti předpisům platným do roku 1990 není politická loajalita k režimu 
podmínkou pro získání oprávnění). Naše nové národní předpisy uvedené do života 
v roce 2005 otevírají novým zájemcům dveře do světa radioamatérů daleko snadněji, 
než  kdykoliv  v minulosti.  Český  radioklub  jako  členská  organizace  Mezinárodní 
radioamatérské unie se snaží napomoci rozšiřování zájmu o radioamatérské vysílání 
a přizpůsobuje proto programy výchovy kvalifikovaných českých experimentátorů – 
uživatelů radioamatérských pásem novým povolovacím podmínkám.

Čím se amatéři zabývají?
Jeden  z významných  radioamatérů  označil  radioamatérské  experimentování  za 
drahokam s nesčetnými fasetami, jemuž se žádný jiný program trávení volného času 
nevyrovná – na něm může každý nalézt svou fasetu, kterou dokáže hodnotně naplnit 
svůj volný čas.
 
Zájmy  radioamatérů  jsou  totiž  velmi  rozmanité.  Historicky  nejstarším  zájmem  je 
experimentování  na  krátkých  vlnách,  na  nichž  lze  komunikovat  za  příznivých 
okolností  s celým  světem.  K takovým  situacím  dochází  ale  velmi  nepravidelně  a 
krátké  vlny  jsou  právě  proto  tak  přitažlivé.  Historicky  nejstarším  a  dosud  velmi 
ceněným  způsobem  komunikace  na  krátkých  vlnách  je  radiotelegrafní  spojení. 
Radiotelegrafie využívá kódové vysílání (Morseovu abecedu) a lze říci,  že k tomu 
používá „biopočítač“ – lidský mozek. Ačkoliv je výuka morseovky časově náročná, 
jsou  telegrafní  spojení  vyhledávána  pro  technickou  jednoduchost  a  pro  vysokou 
přenosovou  účinnost.  Špičkový  operátor  dokáže  rozklíčovat  porušené  signály, 
s jejichž  příjmem  si  ani  soudobá  technika  nedokáže  poradit.  Pro  toto  kouzlo  je 
telegrafie stále vyhledávaná pro spojení na největší vzdálenosti.

Klasické  vysílání  hlasu  pomocí  amplitudové  modulace  (používané  ještě 
v současnosti  komerčními středovlnnými a krátkovlnnými rozhlasovými vysílači)  již 
z radioamatérských pásem prakticky vymizelo. Nahrazují je daleko účinnější způsoby 
modulace – vysílání jednoho postranního pásma (SSB), v poslední době probíhají 
první pokusy s digitálním hlasovým vysíláním. Těmito prostředky se mohou amatéři 
domlouvat v otevřené řeči s přáteli po celém světě.

S masovým  rozšiřováním  osobních  počítačů  souvisí  i  zavádění  počítačů  do 
radioamatérských  experimentů.  Počítače  byly  zprvu  používány  jako  archivační  a 
evidenční prostředek, např. k vedení staničního deníku, do nějž se zaznamenávají 
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spojení  a  experimenty.  Dnes  je  role  počítačů  mnohem  rozsáhlejší:  slouží  jako 
prostředek  k automatickému ovládání  stanic  a  jejich  příslušenství  (lze  jimi  vysílat 
telegraficky i  hlasově),  používají  se jako výpočetní prostředek k předpovídání tras 
dálkového spojení  v závislosti  na slunečním cyklu,  sluneční  činnosti  a  na aktivitě 
zemského  magnetizmu,  jako  výpočetní  prostředek  k návrhu  a  k optimalizaci 
elektronických obvodů a antén a zvláště jako prostředník nových druhů provozu, 
souhrnně  nazývaných  digitální  druhy  provozu.  Vysílací  a  přijímací  stanice  jsou 
propojeny na počítače, jejichž programy umožňují nejrozmanitější druhy modulace 
rádiového signálu. Od nejjednoduššího klasického rádiového dálnopisu až po složité 
systémy  se  schopností  samočinné  opravy  chyb  se  mohou  operátoři  navzájem 
domlouvat  klávesnicemi  počítačů  a  tak  plně  rozvíjet  své  jazykové  a  počítačové 
znalosti.

Amatéři  též  experimentují  s pomalou  televizí,  která  byla  profesionálně  používána 
k přenosu  obrázků  např.  v kosmickém  výzkumu.  Nelze  ani  zapomenout  na 
radioamatérské  družice,  konstruované  radioamatérskými  vývojovými  skupinami 
v řadě  států;  tyto  družice  s nízkou  dráhou  letu  umožňují  spojení  radioamatérů 
používajících velmi  krátké vlny daleko za teoretický dosah,  běžně dosažitelný na 
těchto kmitočtech. Do stejné kategorie patří technicky velmi náročná spojení na velmi 
krátkých vlnách pomocí odrazu od Měsíce. Zvláště mládeží je vyhledáván rádiový 
orientační  běh  („rádiový  hon  na  lišku“),  spojující  pohyb  v přírodě  s dovedností 
rádiového zaměřování a s citem pro šíření rádiových signálů. Nikoli na posledním 
místě co do významu je třeba zmínit existenci celosvětové datové radioamatérské 
sítě (Packet Radio), zabezpečující přenos důležitých aktuálních informací, zvláště o 
okamžitých  podmínkách  šíření  rádiových  vln  a  o  přítomnosti  vzácných  stanic  na 
rádiových vlnách.

Již od prvých experimentů s vysíláním organizovali amatéři dny experimentů, jichž se 
zúčastnilo větší  množství  operátorů, vysílajících ve stejnou dobu na domluvených 
kmitočtech.  Přitom  zkoušeli  účinnost  svých  stanic  i  svoji  operátorskou  zručnost; 
experimenty  trvaly  od  několika  hodin  až  do  několika  dnů.  Postupně  se  těmto 
pokusům  přidávaly  soutěžní  prvky,  až  se  z  experimentů  staly  dnešní  národní, 
mezinárodní a celosvětové závody, které dávají šanci navázat co nejvíce spojení s co 
nejzajímavějšími stanicemi. Výsledky závodů mají celosvětovou publicitu.

Mimo krátkodobých závodů existují  dlouhodobé soutěže, v nichž se amatéři  snaží 
navázat  spojení  s jinými  vybranými stanicemi  v různých diplomových programech. 
Radioamatérská  spojení  se  potvrzují  staničním  lístkem  („QSL“);  pro  získání 
příslušného  diplomu  je  zapotřebí  navázat  určitý  počet  spojení  s přesně 
specifikovaným typem protistanic a jako potvrzení předložit  staniční lístky od nich 
přijaté.  Nejprestižnějším diplomem je  diplom za spojení  s  nejméně stem různých 
zemí.  V současné  době  je  těchto  zemí  337  a  již  několik  desítek  českých 
radioamatérů navázalo potvrzená spojení se všemi těmito zeměmi. 

Některá exotická místa považovaná za radioamatérské země jsou trvale neobydlena, 
nebo  v nich  amatéři  nežijí.  Od  šedesátých  let  jsou  tyto  země  navštěvovány 
radioamatérskými  expedicemi,  které  nabízejí  možnost  navázat  spojení  s těmito 
rádiem nedostupnými  místy.  Přesto  jsou  na  mapě světa  země,  s nimiž  je  krajně 
obtížné komunikovat: mimo nepřístupná místa v Antarktidě a těžko přístupná místa 
v Pacifiku k nim patří  země s autoritativními režimy (např. Severní Korea, do roku 
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1992 Albánie), nebo země, nedovolující přístup na svá území kvůli ochraně přírody či 
z vojenských důvodů. Na spojení s takovýmito zeměmi se čeká i desítky let.

Od počátku devadesátých let pokryla území Evropy digitální síť (PACKET RADIO), 
přenášená neobsluhovanými  radioamatérskými  VKV stanicemi;  tato  síť  připomíná 
prvotní  internetové začátky.  Pomocí  ní  si  předávají  amatéři  informace,  především 
informace o zachycených právě vysílajících zajímavých stanicích (DX Cluster). Díky 
připojení  staničních  počítačů  na  DX  Cluster  a  pomocí  propojení  počítače  na 
transceiver  se  amatéři  celého  světa  mohou  během  několika  desítek  vteřin  na 
vzácnou stanici soustředit.

Radioamatérské  vysílání  tedy  nabízí  svůj  prostor  lovcům  vzácných  stanic, 
sběratelům  náročných  diplomů,  závodníkům  všeho  druhu,  cestovatelům 
prázdninovým  i  exotickým,  technikům  od  nejzákladnější  úrovně  po  úroveň 
badatelskou, milovníkům exotických aplikací počítačů – až po ty, kteří si jen chtějí 
povídat s přáteli  ve stejném místě či  cizím jazykem s kamarády kdesi na druhém 
konci světa a prožít tak radost z úspěšné seberealizace.

Organizace radioamatérů
Na  jaře  roku  1914  se  dohodla  skupina  amerických  radioamatérů  z Východního 
pobřeží  USA, že by bylo  vhodné ke koordinaci  pokusů a pro zastupování  zájmů 
radioamatérů u úřadů založit radioamatérskou organizaci. Stalo se tak v létě 1914 a 
American Radio Relay League (ARRL)  se stala  oficiálním zástupcem amerických 
radioamatérů.

Po úspěšném překonání Atlantiku se spojily zájmy doposud izolovaných skupinek 
radioamatérů rozptýlených po celém světě a 14. dubna 1925 se v Paříži sešel první 
"Radioamatérský  kongres",  na  kterém  bylo  jednomyslně  doporučeno  vytvoření 
celosvětové radioamatérské organizace  IARU –  International Amateur Radio Union 
(Mezinárodní  radioamatérská  unie).  Jejím  hlavním  úkolem  byla  koordinace 
radioamatérských  aktivit  ve  světovém  měřítku  a  podpora  mezinárodní 
radioamatérské komunikace. 

Na druhém zasedání komise, která připravovala vytvoření mezinárodní organizace, 
bylo  jednomyslně  doporučeno  vytvoření  celosvětové radioamatérské  organizace 
IARU, jejímž hlavním úkolem byla koordinace radioamatérských aktivit ve světovém 
měřítku a podpora mezinárodní radioamatérské komunikace. 

Avšak již  v roce 1928 dochází  ke změně a IARU se stává sdružením národních 
radioamatérských  organizací  a  sídlem  se  stává  ARRL –  American  Radio  Relay 
League.  Koncem  roku  1928  tvořilo  IARU  14  národních  organizací.  V roce  1931 
vzniká  v ČSR  spolek  ČAV –  Českoslovenští  amatéři  vysílači,  který  od  té  doby 
zastupoval československé radioamatéry v IARU. Počet národních organizací se pak 
do začátku II. světové války rozšířil na 33. 

Na první poválečné mezinárodní telekomunikační konferenci WARC v roce 1947 bylo 
rozhodnuto o decentralizaci koordinace mezinárodních telekomunikačních služeb na 
regionální úroveň; svět byl rozdělen do tří regionů, v Regionu 1 působily státy Evropy, 
Afriky  a  Blízkého  východu.  V roce  1950  se  IARU přizpůsobila  tomuto  členění  a 

                                                1  -  6              ze   7

Zážitky ze života radioamatérů 
V příloze dostupné pomocí nabídky "Přílohy" na levé liště jsou příběhy ze života radioamatérů. 



ustanovila  IARU Region  1.  V současné  době  IARU zahrnuje  více  než  150  zemí 
s více než dvěma miliony členů. 

V sedmdesátých  létech  přiznala  Mezinárodní  telekomunikační  unie  ITU 
radioamatérské organizaci IARU statut organizace, která se zasluhuje o celoživotní 
vzdělávání svých členů. 

V současné době je členskou organizací IARU zastupující české radioamatéry Český 
radioklub.  Jeho internetové stránky najdeme na adrese  http://www.crk.cz. zájemce 
může najít  radu i  pomoc v členských radioklubech, které působí na celém území 
republiky.  Kontakt  na  ně  spolu  s adresářem  radioamatérů  (kteří  dali  souhlas 
s uveřejněním adres)  je  uveden  v příloze.  V České  republice  je  vydáno  ke  7000 
radioamatérských oprávnění.

Pestrá, nekonečně rozmanitá a vzrušující náplň volného času na celý život. Tradiční 
a  přesto  trvale  velmi  pokroková.  Přinášející  nepřestávající  proces  celoživotního 
sebevzdělávání  v oborech  technických  zkušeností,  jazykových  znalostí  a 
komunikačních dovedností.  Bořící přehrady mezi lidmi, společenskými skupinami i 
národy.  Prospěšná  svým  vyznavačům  i  celé  společnosti.  To  jsou  základní 
charakteristiky radioamatérské činnosti.

Jak se stát krátkovlnným experimentátorem?
Pamatujte:vysíláním bez povolení porušujete zákon!

Přístup  k vysílání  je  vázán  na  radioamatérské  povolení vydané Českým 
telekomunikačním úřadem po úspěšném složení zkoušky. Povolení se vystavuje ve 
dvou třídách: povolení k provozu radioamatérské stanice v začátečnické třídě N a 
povolení  k provozu  ve  třídě  A.  Při  obou  zkouškách  jsou  uchazeči  zkoušeni  ze 
základů techniky,  z provozních znalostí  a  ze znalosti  předpisů formou písemného 
testu,  při  němž  se  vybírá  správná  odpověď  ze  tří  zadaných  možností.  Systém 
zkoušek je pro obě třídy totožný, liší se však náročností otázek. 

Zkouška sama z vás amatéry ještě neudělá. Tato příručka má pomoci, abyste mohli 
úspěšně nastartovat a krůček po krůčku získávat provozní a technické zkušenosti. 
Váš start  mohou ještě významněji  urychlit  a  zkvalitnit  Vaši  zkušenější  kolegové - 
radioamatéři.  Vřele  doporučujeme:  z přiloženého  adresáře  si  vyberte  vhodný 
radioklub nebo najděte ochotného místního amatéra a využijte jejich nezastupitelnou 
radu a pomoc. Najdete tak i šanci navázat nová celoživotní přátelství spřízněných 
duší. 

Ještě jednou:  vítejte mezi  námi a  nalezněte v amatérském vysílání  lásku na celý 
život tak, jak se to podařilo před mnoha léty nám.

Váš OK1PD

                                                1  -  7              ze   7

http://www.crk.cz/
Poznámka
Adresáře jsou v příloze, otevři "Přílohy" na liště a hledej v adresáři "Call book".



2. Čarovné krátké vlny
O kouzlo krátkých vln se zasluhuje ionosféra, díky níž se krátké vlny mohou šířit i 
daleko  do  zámoří.  Potěšení,  které  nám  krátké  vlny  přinášejí,  závisí  na  ionizaci 
horních  vrstev  ionosféry  ultrafialovou částí  spektra  slunečního  záření,  měkkým a 
tvrdým rentgenovým slunečním zářením a proudem koronální  hmoty vyvržené ze 
Slunce slunečními erupcemi.  Toto působení  Slunce se souhrnně nazývá sluneční 

činností. 

Sluneční činnost se mění 
s dlouhodobou periodou jedenáctiletých 
cyklů a krátkodobou periodicitou 27 dní, 
danou dobou jedné otáčky Slunce 
kolem jeho osy. Intenzita sluneční 
činnosti se vyjadřuje počtem slunečních 
skvrn či slunečním tokem.

Radioamatérská  pásma  byla 
radioamatérům  přidělována  postupně. 
K  prvotním  „harmonickým  pásmům“ 
(kmitočty  vyšších  pásem  byly  sudými 

násobky pásma 160 m) 160, 80, 40, 20 a 10 m byla uvolněna pásma 15 m (padesátá 
léta), 30 m, 17 m a 13 m (osmdesátá léta). Současný kmitočtový příděl se segmenty 
uvolněnými  pro  specifikované  druhy  provozu  je  obsažen  v  tzv. bandplánu, 
závazném pro všechny radioamatéry.

Šíření rádiových signálů
Josef Plzák, OK1PD (ok1pd@quick.cz)
Je  doba  svítání.  Zapínám  přijímač  v pásmu  20  m  a  kromě  šumu  slyším  slabé 
signály  z východní  Sibiře.  Postupně  se  pásmo  probouzí,  přibývají  japonské 
stanice, začínají burácet západní Sibiřané, evropské Rusko, Skandinávie. Náhle 
narážím na třepotavé signály z Pacifiku,  následované vařícím kotlem volajících 
stanic ze všech směrů. Scenerie se stále mění, původní směry slábnou, jiné se 
otevírají. Obvyklý obrázek z krátkých vln. Každý okamžik je jiný, každý den nás 
čeká něco nového, zdánlivě náhodně. Kouzlo krátkých vln. Jak je pochopit? Co a 
jak rádiové šíření ovlivňuje?

Něco fyziky na začátek 

Pamatujete si ze školy?

Na to, aby v přírodě proběhl jakýkoli děj, je třeba vynaložit práci, a abychom 
vynaložili práci, musíme použít  energii, tj. schopnost konat práci. „Rádio“ je  
v podstatě  způsobem  přenosu  informací  – také  k přenosu  informací 
samozřejmě  potřebujeme  energii.  V běhu  historie  lidé  k přenosu  informací 
používali  různé  druhy  energie:  pohybovou (semafory),  světelnou (ohňové 
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signály), elektrickou (telegraf, telefon). Koncem 19.století pak do práce zapojili  
energii elektromagnetického vlnění.

Hodnotíme-li  vhodnost  různých  druhů  energií  z pohledu  potřeby  přenášet 
informace, zjistíme, že schopnost šířit  se prostorem (a informace přenášet)  
mají  mnohé  druhy  energie,  některé  však  k tomu  potřebují  nějakou 
zprostředkující látku –  médium. Typicky akustická energie – zvuk – se šíří  
vzduchem,  kapalinami  i  pevnými  látkami,  avšak  ve  vakuu, prostoru,  který 
žádnou  látku  neobsahuje,  se  šířit  nemůže.  Nebo  elektrická  energie,  která 
potřebuje vodič.  Elektromagnetické vlnění  je  naproti  tomu druhem energie, 
který  se  šíří  prostorem  bez  jakéhokoli  média,  ve  vakuu  se  dokonce  šíří  
nejlépe. Díky tomu je pro přenos informací přímo ideální. 

Elektromagnetické vlnění má dvě navzájem neoddělitelné složky – elektrickou 
a magnetickou. Každá z těchto složek v čase mění svůj rozkmit – amplitudu 
– z nuly do kladného maxima, zpět do nuly, dále do záporného maxima a zpět  
do nuly. Potom se děj stále znovu stejně opakuje. Jde tedy o děj periodický. 
Jeden  každý  časový  úsek,  v němž  proběhne  tento  cyklus, tj.  změna 
amplitudy od nuly k oběma maximům a zpět k nule, nazýváme perioda.  Její  
délka  se  vyjadřuje  v jednotkách  času  –  sekundách. A protože  grafickým 
znázorněním  časového  průběhu  těchto  změn  je  sinusoida,  zařazujeme  je 
mezi periodické děje, které je zvykem označovat jako harmonické. Chceme-li 
pak  vyjádřit,  kolikrát  za  jednotku  času  se  u  daného  vlnění  periodický  děj  
(cyklus)  zopakuje,  použijeme veličinu zvanou  kmitočet,  jehož jednotkou je 
Hertz (Hz). Tato jednotka vyjadřuje počet cyklů za sekundu. 

Je to právě kmitočet vlnění, který předurčuje, jak se to které konkrétní vlnění  
bude chovat v různých prostředích a za různých okolností. Nás zajímají tzv.  
„rádiové vlny“ – v praxi se využívají kmitočty řádově od desítek kHz do desítek 
GHz.  Radioamatéři  používají  jednak  část  vln  středních  (pásmo  1,8  MHz),  
jednak vlny krátké (3–30 MHz), jednak vlny velmi krátké a mikrovlny (od 30 
MHz  výše,  v praxi  zatím  do  cca  100  GHz).  Experimentálně  pracují  také 
s vlnami dlouhými (pásmo 137 kHz).

Vedle údaje o kmitočtu – někdy se setkáte i se slovem frekvence – se často 
používá  také  údaj  o  vlnové  délce.  Vyjadřuje  vzdálenost,  kterou 
elektromagnetické vlnění urazí během jednoho cyklu a uvádí se v jednotkách 
délky – metrech. 

Elektromagnetické  vlnění  se  šíří  v různých  prostředích  různou  rychlostí.  
Nejrychleji ve vakuu, v něm dosahuje rychlosti 300 000 km/sec. V prostředí 
obsahujícím  nějakou  látku  se  rychlost  šíření  zpomaluje.  O  něco  pomaleji,  
avšak  téměř  podobně  rychle,  jako  ve  vakuu,  se  šíří  v zemské  atmosféře, 
avšak  ve  vodičích  rychlost  šíření  klesá  již  na  95  %.  Vztah  mezi  rychlostí  
šíření, kmitočtem a délkou vlny je dán výrazem

c = f λ,
kde  c je rychlost šíření v m/s (3.108  m/s), f je kmitočet v Hz  a  λ je vlnová 
délka v m.

2  -  2 z 34



Kmitočtu 30 MHz odpovídá ve vakuu vlnová délka 10 m, avšak ve vodiči je pro 
tento  kmitočet  vlnová  délka  pouze  9,5  m.  Údaj  o  vlnové  délce  je  tedy 
nepřesný, pokud není doplněn informací, k jakému prostředí se vztahuje.

Dodejme,  že  za  normálních  okolností  se  elektromagnetické  vlnění  šíří  
přímočaře všemi směry, úplně stejně jako světlo.  To však není překvapivé,  
protože světelná energie je svou podstatou elektromagnetickým vlněním velmi  
vysokého kmitočtu.

Při šíření vlny v prostoru se vlna rozptyluje (obdobně jako vlna na hladině vody po 
dopadu  předmětu  na  hladinu)  a  její  amplituda  se  zmenšuje  s  druhou  mocninou 
vzdálenosti (při desetinásobné vzdálenosti se amplituda signálu snižuje 100x). 

Při průchodu signálu vodičem či atmosférou jsou vybuzovány elektrony, které znovu 
vyzařují  energii  o totožném kmitočtu.  Tento proces neprobíhá beze ztrát, které se 
projevují v podobě tepla. Při šíření rádiových signálů 10 MHz až 3 GHz atmosférou 
jsou ztráty zcela zanedbatelné, avšak na vyšších kmitočtech dochází k útlumu vlivem 
vodní páry a kyslíku. Kmitočty pod 10 MHz jsou pak absorbovány ionosférou, jak 
bude vysvětleno v části pojednávající o atmosféře.

Přímá dráha šíření radiového paprsku se lomí na rozhraní dvou médií (podobně jako 
se lomí obraz hole zčásti ponořené pod hladinu vody). K lomu dochází v důsledku 
změny rychlosti šíření v rozdílných médiích. 

Rádiové vlny mohou být odráženy pevnými předměty – budovami, horami, letadly. 
Nejvíce energie je odráženo, je-li odrazná plocha blízko ke zdroji signálu či k místu 
příjmu signálu.

Ostře zakončená bariéra může vlivem interference původního signálu se signálem 
odchýleným ostrým vrcholem vytvořit  úzké svazky signálů, směřujících od vrcholu 
překážky směrem k Zemi. Tento jev lze pozorovat např. na vyšších kmitočtech za 
hřebenem  hor;  jen  tak  je  možné  si  vysvětlit,  proč  lze  v horách  přijímat  signály 
přicházející ze zdánlivě nemožných směrů. 
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Ionosféra, původce kouzla krátkých vln

Pamatujete si ze školy?

Hmota se skládá z atomů. Atomy se skládají z jádra a z obalu. Jádro atomu 
je  složeno  z neutronů  a  protonů,  obal  je  tvořen  elektrony,  které  se  
uspořádaně pohybují kolem jádra podle zákonù kvantové mechaniky. Elektron  
je nositelem  záporného  elektrického  náboje,  proton je nositelem  kladného  
elektrického  náboje,  neutron je elektricky neutrální. Zanormálních okolností 
je počet elektronů a  protonů  v atomu  shodný,  jejich   záporné   a  kladné  
náboje  se  navzájem  kompenzují  a atom se navenek  jeví   jako elektricky 
neutrální.  Počtem protonù je určen konkrétní prvek  v Mendělejevově perio-
dické tabulce prvků. 

Atomy prvků se spojují do molekul, a složením atomů v molekule je určena 
konkrétní  látka.  Také  molekuly  jsou  za  normálních  okolností  navenek  
elektricky neutrální.  Pokud však na molekulu zapůsobíme energií,  která je  
schopna  narušit  vzájemné  vazby  jejích  atomů,  rozštěpí  se  molekula  na 
částice – ionty. Ionty již neobsahují shodný počet protonů a elektronů, jejich  
elektrické náboje se tedy nekompenzují a ionty se proto navenek jeví jako 
elektricky nabité: ty, u nichž převažuje počet elektronů mají elektrický náboj  
záporný, ionty, u nichž převažuje počet protonů, se jeví jako nositelé kladného 
elektrického náboje. Proces, při němž dochází k rozpadu látky na ionty, se 
nazývá  ionizace. Přestane-li  působit  energie,  která ionizaci způsobila, mají  
ionty  a  elektrony  tendenci  se  opět  pospojovat  do  klidového  uspořádání.  
Nastává proces zvaný rekombinace. 

Zemská atmosféra se skládá z plynů: 78 % dusíku, 21 % kyslíku, 1 % argonu 
a malého podílu vzácných plynů. Tento poměr plynů se udržuje až do výšky  
80 km. Ve vyšších výškách se zvyšuje obsah hélia a vodíku. Molekuly plynů 
jsou dvouatomové.  Také ony mohou být  ionizovány.  Energií,  která ionizaci  
plynů v zemské atmosféře způsobuje, je energie slunečního záření.

Na  Slunci dochází  k trvalé  termonukleární  reakci,  která  je  doprovázena 
vyzařováním širokého spektra elektromagnetického vlnění,  které zasahuje i  
Zemi. Některá tato vlnění můžeme vnímat vlastními smysly – typicky světelné  
a  tepelné,  jiná  nevnímáme,  přesto  však,  vedle  celé  řady  dalších  účinků,  
vyvolávají i ionizaci molekul silně zředěných plynů v atmosféře. 

Díky  rotaci  Země  a  vzdalování  a  přibližování  Země  vůči  Slunci  při  jejím 
pohybu  po  eliptické  dráze  kolem  Slunce  v  průběhu  roku  se  intenzita  
dopadajícího záření periodicky mění v závislosti na střídání dne a noci a na 
střídání ročních období. Proto se obdobně mění i míra ionizace atmosféry.

Mění se však i  aktivita samotného Slunce.  Sluneční činnost je soustavně 
sledována od 18.století. Lze ji sledovat i okem (samozřejmě přes tmavé sklo);  
lze  spatřit  tzv.  sluneční  skvrny –  temnější  plochy  na  slunečním kotouči.  
Jejich  počet  a  velikost  vypovídají  o  sluneční  aktivitě.  Dnes  se  sluneční 
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aktivita měří  podle  intenzity  Sluncem vyzařovaného  rádiového  šumu na 
vlnové délce 10,7 cm. Kolísání probíhá ve větším počtu vzájemně vnořených 
cyklů, z nichž měření zatím prokázalo cyklus dlouhý 11 roků, který je vnořen  
do cyklu dlouhého 169 roků. 

Působením  části  spektra  vyzařovaného  Sluncem  dochází  větší  či  menší  
měrou  k ionizaci  zemské  atmosféry  –  takto  ionizovaná  část  atmosféry  se  
nazývá ionosféra. Protože intenzita sluneční energie způsobující ionizaci se 
v čase mění, mění se spolu s tím i hustota ionizovaných částic v ionosféře.

Ionosféra má na šíření rádiových vln velmi významný vliv, v němž spolupůsobí 
zejména kmitočet dopadajícího záření a hustota ionosféry. Vnikne-li šířící se 
elektromagnetické  vlnění  do  ionosféry,  začne  se  jeho  dráha  působením 
elektrického  pole  ionizovaných  částic  stáčet  –  čím  vyšší  je  hustota 
ionizovaných částic, tím rychleji se dráha vlnění stáčí. Rychlost stáčení však 
závisí  i  na kmitočtu vlnění,  v tomto případě nepřímo úměrně:  čím vyšší  je 
kmitočet vlnění, tím je stáčení pomalejší. 

Při styku rádiového signálu s ionosférou může dojít ke třem různým případům: 
• kmitočet signálu je tak nízký, že pro něj již nejnižší část ionosféry představuje 
 nepřekonatelnou překážku, která signál zcela utlumí. To platí za dne pro dlouhé 
 vlny a střední vlny;
• ozařujeme-li ionosféru dané hustoty vlněním o stále rostoucím kmitočtu, zjistíme, 
 že v určitém kmitočtovém rozsahu se dráha vnikajícího vlnění stáčí natolik, že 
 vlnění vrstvu opustí a vrátí se zpět k zemskému povrchu; 
• vlnění o kmitočtu vyšším se stáčí tak málo, že vrstvu opustí a pronikne výše do 
 kosmu. 

Struktura zemské atmosféry

Tepelné spektrum slunečního záření působí od povrchu Země do výše 10 km na 
počasí, vítr, déšť. Tato část zemské atmosféry se jmenuje troposféra. 

Ultrafialová část záření vytváří z atmosférického kyslíku ve výšce 10 až 50 km ve 
vrstvě zvané ozonosféra ozónovou vrstvu. 

Ve  výškách  50  až  600  km,  kde  je  již  hustota  atmosféry  velmi  malá,  ionizuje 
ultrafialové  a  rentgenovo  záření  atmosférické  plyny.  Této  části  atmosféry  říkáme 
ionosféra.  Vlivem působení ultrafialového záření, rentgenova záření a po dopadu 
nabitých částic  se v silně zředěných plynech uvolňují  z molekul  neutrálního plynu 
elektrony  a  z původně  neutrální  molekuly  se  vytváří  kladný  iont.  Tím  dochází 
k přeměně  elektricky  inertního  prostředí  na  vodivé  prostředí,  v němž  se  snižuje 
rychlost  šíření  rádiového  signálu  a  na  rozhraní  mezi  inertní  atmosférou  a 
ionizovaným plynem dochází ke změně směru šíření rádiového signálu. Současně 
s ionizací  probíhá  opačný  proces  –  rekombinace.  Při  tomto  procesu  se  volné 
elektrony spojují s pozitivně nabitými ionty a vytvářejí elektricky neutrální atom plynu. 
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Stupeň ionizace závisí na intenzitě a spektru ionizujícího záření, na délce působení 
záření a na rychlosti rekombinace. Stupeň ionizace je nejvyšší v nejvyšších výškách 
ionosféry.

Pro popis jednotlivých oblastí ionosféry se používá označení  vrstvy, jsou to zdola 
nahoru vrstva D, E a F.

Magnetosféra  začíná ve výšce 600 km a dosahuje až do 160.000 km. Skladba 
magnetosféry  se  s výškou  mění:  dominují  lehké  plyny  (hélium,  v největší  výšce 
vodík).  Ve  výškách  3.200km  a  16.000  km  zachytává  zemské  magnetické  pole 
elektrony a protony (Van Allenovy radiační  pásy).  Magnetosféra  již  nemá vliv  na 
pozemské šíření rádiových vln.

Vlastnosti ionosféry

Šíření rádiových signálů o vlnové délce 10 až 80 m na velké vzdálenosti na Zemi 
umožňují různě ionizované vrstvy plynů nalézající se v horní atmosféře, počínaje 50 
km až do výšky nad 300 km. Základním mechanizmem ionosférického šíření je lom 
(refrakce).  Index  lomu  vzrůstá  s rostoucí  ionizací.  Bližší  našim  představám  je 
považovat tento jev za  odraz a ionosféru vnímat jako jakési zrcadlo rádiových vln. 
Pak bude snadné pochopit, že rádiový paprsek vyslaný kolmo vzhůru k ionosféře se 
od  ionosféry  odráží  a  vrací  se  k zemskému  povrchu.  Na  tomto  principu  fungují 
ionosondy:  podobně  jako  u  radarového  vysílání  se  vysílají  velmi  krátké  impulsy 
s nízkým  opakovacím  kmitočtem.  Vysílá  je  krátkovlnný  vysílač  s proměnným 
kmitočtem. 

Vyslaný impuls se odráží od ionosféry a v mezeře 
mezi  impulsy  se  přijímá  signál  odražený  od 
ionosféry. Odrazy se zobrazují na obrazovce, jejíž 
osa x znázorňuje kmitočet a osa y virtuální výšku 
ionosférických  vrstev.  Nejvyšší  vertikálně  odrá-
žený  kmitočet  se  nazývá  kritický  kmitočet  fc. 
Kritický kmitočet se obvykle pohybuje v rozsahu 1 
až 15 MHz.
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Nejvyšší a nejnižší použitelný kmitočet
Při  dosažení  kritického  kmitočtu  se  kolmo vyslaný  signál  nevrací  zpět  k povrchu 
Země, ale prochází ionosférou dál do meziplanetárního prostoru. Nicméně i vyšší než 
kritický kmitočet se může vrátit k Zemi tehdy, je- li vysílán pod úhlem menším než 90° 
k zemskému povrchu.

Kolmo  vysílaný  signál  prochází  ionosférou,  zatímco  signál  vysílaný  pod  nízkým 
úhlem  vůči  horizontu  umožňuje  nejdelší  možný  skok.  V tomto  příkladu  signály 
vysílané pod většími úhly se již nevracejí k Zemi.

Nejvyšší použitelný kmitočet MUF je ten kmitočet, který lze ještě použít pro spojení 
mezi dvěma stanicemi pomocí odrazu od vrstvy F2  . MUF pro bližší stanice je nižší, 
než MUF pro spojení vzdálenějších stanic. Maximální délka skoku (vzdálenosti mezi 
stanicemi) je kolem 4000 km pro vrstvu F2 a kolem 2300 km pro vrstvu E. 
Poměr  mezi  nejvyšším  použitelným  kmitočtem  a  kritickým  kmitočtem  se  nazývá 
faktor nejvyššího použitelného kmitočtu MUFF. 
MUF závisí  na  délce  skoku,  na  denní  době,  roční  době,  zeměpisné  poloze,  na 
sluneční  činnosti  a  na  poruchách  ionosféry.  Jestliže  stanice  používají  vyšší  než 
maximálně použitelný kmitočet, spojení se nepodaří uskutečnit – stanice se neslyší - 
jsou  v přeslechu.  Jestliže stanice použijí nižší než maximální použitelný kmitočet, 
spojení bude možné, avšak se snižujícím se kmitočtem se snižuje vlivem útlumu a 
vlivem stoupající úrovně rušení poměr signálu k šumu – se snižujícím se kmitočtem 
se signál stává hůře srozumitelným.  Nejnižší použitelný kmitočet LUF  je ten, při 
němž je pro daný vyzářený výkon přijímaný signál již nepoužitelný. Zdůrazněme pro 
daný výkon: jestliže výkon zvýšíme nebo použijeme-li  systém s nižším potřebným 
poměrem  signálu  k šumu  (např.  místo  fónie  telegrafii),  bude  vysílání  opět 
srozumitelné.  Naproti  tomu při  použití  kmitočtu většího než je nejvyšší  použitelný 
zvýšení výkonu nebo použití jiného komunikačního systému nepomůže.

Únik
Na rozdíl  od  stabilních  VKV signálů  šířících  se  povrchovým šířením dochází  při 
ionosférickém šíření krátkých vln k rozptýlenému ohybu a tak se signál šíří po různě 
dlouhých drahách.  Konečný přijímaný signál  je  výsledkem fázového součtu,  jeho 
amplituda  závisí  na  fázovém  rozdílu  skládajících  se  vln:  při  stejné  fázi  se  vlny 
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sečítají,  při  opačné fázi  se odečítají.  Navíc ionosféra nemá stabilní  strukturu.  Při 
východu a západu Slunce se její výška a hustota mění a tomu odpovídá i fázová 
nestabilita přijímaného signálu.  Únik se projevuje krátkodobými změnami intenzity 
přijímaného signálu.
Avšak  i  jiné  ionosférické  poruchy,  jako  magnetické  bouře,  polární  záře  či  náhlé 
ionosférické poruchy spojené s erupčními jevy na Slunci způsobují výpadky příjmu 
krátkovlnných signálů.

Jedenáctiletý sluneční cyklus
Hustota  ionosférických  vrstev  závisí  na  intenzitě  sluneční  radiace  dopadající  na 
Zemi. Radiace je proměnná: závisí na denním a sezónním pohybu Země, na 27-
denním slunečním cyklu (doba rotace Slunce o 360º  okolo vlastní osy) a 11-letém 
cyklu  sluneční  aktivity.  Indikátorem  sluneční  aktivity  jsou  sluneční  skvrny, 
odpovídající  chladnějším  oblastem  na  povrchu  Slunce.  Počet  slunečních  skvrn 
dosahuje  maxima  v průměru  každých  10,7  let,  avšak  během  posledních  23 
měřených cyklů se rozptyl délky cyklu pohyboval mezi 7 až 17 roky. Největší počet 
pozorovaných slunečních skvrn dosahoval v 19. cyklu v roce 1958 hodnoty více než 
200. 

Sluneční skvrny jsou ohnisky výronu sluneční hmoty a elektromagnetického záření a 
jsou doprovázeny vysokou magnetickou aktivitou.  Emitované záření  kmitočtového 
rozsahu od rádiových vln po tvrdé rentgenovo záření dopadá na zemskou ionosféru, 
která se intenzivněji ionizuje a kritické kmitočty, zvláště vrstvy F2, se zvyšují. Během 
maxima  sluneční  činnosti  se  podstatně  zvyšuje  pravděpodobnost  spojení  na 
nejvyšších krátkovlnných kmitočtech. 

Klíčem  k předpovědi  kritického  kmitočtu 
vrstvy  F2  je  intenzita  ultrafialového  a 
rentgenova záření. Dokud jsme nemohli k 
monitorování  intenzity  slunečního  záření 
používat družicovou techniku, neexistovala 
přímá  metoda  měření:  tyto  složky 
slunečního  záření  jsou  absorbovány 
atmosférou  a  na  povrch  Země  prakticky 
nedopadají.
Číslo slunečních skvrn se počítá podle 
složitých  vztahů,  v nichž  se  uvažují 
velikost,  počet  a  seskupení  skvrn.  Proto 
byla zavedena substituční metoda měření 
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solárního toku (označovaného  symbolem  F10,7),  vycházející  z  pozorování,  podle 
kterého existuje přímá závislost mezi počtem slunečních skvrn a intenzitou solárního 
šumu na kmitočtu 2800 MHz. 
Solární tok je měřen řadou astrofyzikálních observatoří a aktuální stav i předpověď 
velikosti  solárního  toku  jsou  pravidelně  hlášeny  spolu  s dalšími  parametry  na 
internetu a na KV např. vysílači WWV, WWVH, DK0WCY a DRA5.

27-denní rotace Slunce
Slunce je složeno z extrémně horkých plynů a jednotlivé části povrchu se neotáčejí 
stejnou rychlostí: na rovníku je perioda otáčení 25 dní, avšak na pólech se prodlužuje 
až na 35 dní.  Pouze sluneční skvrny umístěné na 350 od rovníku Slunce nejvíce 
ovlivňují zemskou ionosféru; rotují za 26 dní. Aktivní sluneční oblasti mají životnost 
až několika slunečních otáček.

Ionosférické vrstvy

Vrstva D
Tato  nejnižší  vrstva  se  nalézá  ve  výšce  55  až  90  km.  Je  ionizována  UV  a  X 
(rentgenovým) zářením, procházejícím skrz výše položené ionizační vrstvy. D vrstva 
může existovat jen při stále dopadajícím záření, rekombinace v ní probíhá nejrychleji 
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ze všech vrstev a po západu Slunce vrstva D rychle zaniká. Je prakticky nezávislá na 
jedenáctiletém  slunečním  cyklu,  má  však  zásadní  význam  pro  rádiové  šíření. 
Rádiové vlny o kmitočtu do 5 MHz jsou vrstvou D téměř zcela absorbovány, rádiové 
signály v pásmech 7 a 10 MHz mohou vrstvou pronikat pouze pod strmými úhly. 
Signály vysílané na těchto pásmech pod nízkými úhly jsou během dne vrstvou D 
silně absorbovány, teprve po rekombinaci vrstvy D během noci (nebo alespoň při 
oslabené  hustotě  vrstvy  krátce  po  východu  nebo  krátce  před  západem  Slunce) 
procházejí vlny snadno k vyšším hladinám ionosféry. Velmi krátce po západu Slunce 
hustota vrstvy D klesá, signály v pásmech 160 a 80 m mohou procházet do vysoké 
ionosféry  a  pomocí  odrazů  od  vrstvy  F  se  mohou  šířit  i  na  mimořádně  velké 
vzdálenosti.

Vrstva E
Vrstva  E  leží  ve  výšce  90  až  150  km,  avšak  pro  šíření  rádiových  vln  je  její 
významnější část ve výšce 95 až 120 km. Vrstva je složena z atomů kyslíku a dusíku, 
ionizovaných UV a dlouhovlnným X zářením. Podobně jako vrstva D existuje pouze 
ve dne, rekombinuje však o poznání pomaleji. Její kritický kmitočet leží mezi 3 až 4 
MHz a s maximálním MUF faktorem MUFF = 4,8 dosahuje v pásmu kmitočtů 5 až 20 
MHz 1 skok délky teoreticky do 2300 km. Ve skutečnosti jsou signály na kmitočtech 
do 10 MHz vysílané pod nízkým úhlem tlumeny až pohlcovány vrstvou D, takže např. 
10 MHz signály se šíří odrazem od vrstvy E pouze do vzdálenosti přibližně 1200 km.

Mimo „řádnou“ vrstvu E se uplatňují i její mimořádné formy.

Sporadická vrstva E (Es)
Sporadická vrstva Es  se tvoří ve středních zeměpisných délkách (mezi 150  až 550  ) 
nepravidelně zejména v měsících květnu, červnu a červenci a od konce prosince do 
poloviny ledna ve formě oblaků ve výšce okolo 100 km a o horizontálních rozměrech 
až řádu 100 km. Tyto „oblaky“ se mohou vytvořit náhle, rychle se pohybují a obvykle 
do několika hodin mizí. 

Výskyt Es nezávisí na cyklu sluneční aktivity. 
Příčinou  jejího  vzniku  ve  středních  šířkách 
jsou  dynamické  procesy  v atmosféře,  které 
mohou  způsobit  místní  zvýšení  hustoty 
volných elektronů. Na KV se šíření odrazem 
od  Es  uplatňuje  od  21  MHz  (skok  pouze 
několik  set  km)  do  28  MHz  (při 
vícenásobném skoku mimořádně až do 6000 
km), na VKV především v pásmu 50 MHz a 
144 MHz (skok do 3000 km). 

Vrstvy F
Vrstva F ležící ve výšce od 150 km do 400 
km  je  nejdůležitější  pro  dálkové  rádiové 
komunikace.  Vytvářejí  ji  kyslíkové  atomy 
ionizované  UV  zářením.  Během  dne  se 
vrstva  F  dělí  ve  dvě vrstvy  (F1,  F2),  v noci 
zůstává  jediná  vrstva.  Rekombinace 
elektronů  probíhá  pomalu,  neboť 
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koncentrace molekul je velmi nízká. Maximum ionizace je silně závislé na solárním 
cyklu, na roční době a na denní době.

Denní vrstva F1 se vytváří během dne ve výšce 150 až 250 km, v zimních měsících 
vrstva nevzniká. Její kritický kmitočet zřídkakdy  dosahuje 20 MHz. Vlny o kmitočtech 
do 10 MHz nedosahují až k vrstvě F1  – jsou absorbovány vrstvou D nebo lomeny 
vrstvou E.  Signály  nad 10 MHz procházející  k vrstvě F2 jsou vrstvou F1 tlumeny. 
Pouze v letních měsících dochází v pásmu 10 až 20 MHz působením F1 ke skokům o 
délce až 3000 km, lze je však těžko odlišit od skoků způsobených vrstvou F2.

Během dne se vytváří ve výšce 250 až 400 km  vrstva F2. Její iontová hustota je 
největší ze všech vrstev, je však výrazně proměnná, závisí na sluneční aktivitě, na 
ročním období a na denní době. Nikdy však zcela nezaniká, ani v období minima 
sluneční činnosti,  kdy její  MUF může dosáhnout 14 MHz pouze na několik hodin 
denně.  V období  maxima sluneční  činnosti  ale  její  MUF může být  až  50  MHz a 
během celé noci neklesnout pod 14 MHz. Maximální délka skoku dosahuje 4000 km 
a průměrná virtuální výška 330 km. 

Po východu Slunce prudce stoupá iontová koncentrace i MUF s maximem obvykle 
dosaženým  odpoledne.  Poté  se 
koncentrace  pozvolna  snižuje  s minimem 
před  východem  Slunce.  Geograficky  se 
maximum koncentrace iontů objevuje kolem 
20º zeměpisné  šířky;  to  vysvětluje,  proč 
bývá šíření přes rovník jediným zbývajícím 
otevřeným směrem.

Během zimy při stejné sluneční činnosti  je 
koncentrace  iontů  v F2 až  4x  vyšší  než 
v létě.  Tato  zimní  anomálie je  způsobena 
rozdílnou  distribucí  hustoty  elektronů 
v závislosti na výšce.

Šíření na velké vzdálenosti
Většina spojení na vzdálenosti nad 4000 km 
je  uskutečněna  pomocí  šíření 
vícenásobnými skoky:  rádiové signály jsou 
po  prvním  skoku  odráženy  od  zemského 
povrchu  do  ionosféry  k dalším  skokům. 
Pomocí série lomů v ionosféře a odrazů od 
Země  jsou  umožněna  šíření  signálů  až 
kolem  zeměkoule.  Každý  z lomů  a odrazů 
absorbuje  část  elektromagnetické  energie, 
takže  signály  při  spojení  na  největší 
vzdálenosti  bývají  nejslabší.  Pouze 
v případě, kdy dochází k „tetivovému skoku“ 
(Pedersen  Ray  –  signál  vyslaný  pod 
minimálním úhlem se v F2 ohne a probíhá 
dál  vrstvou  F2 jako  vlnovodem;  signál 
opouští  vlnovod  při  lomu  způsobeném 
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jakýmkoliv  gradientem  hustoty  iontové  koncentrace)  přicházejí  signály 
z nejvzdálenějších oblastí v neuvěřitelné síle. 
Šíření vícenásobnými odrazy může mít různé konfigurace: vícenásobné skoky mezi 
vrstvou  F2 a  Zemí,  kombinované  skoky  od  vrstev  Es,  F2 a  od  Země a  zmíněný 
„tetivový skok“.

K obr. Šíření na velké vzdálenosti (na předchozí stránce):
A)Dvojnásobný skok vrstva F – Země – vrstva F – Země
B)Dvojnásobný skok: vrstva E – Země – vrstva F – Země
C)Dvojnásobný skok: vrstva F – vrstva E – vrstva F – Země
D)Jeden skok s lomem ve vrstvě E; porovnání délky skoku vrstva F – Zem se 
skokem prodlouženým vlnovodovým šířením ve vrstvě F (Pedersenův paprsek)

Šíření „dlouhou cestou“ (Long Path) 
Ačkoliv většina dálkových spojení probíhá po nejkratší spojnici mezi stanicemi (šíření 
„krátkou cestou“  –  Short  Path),  je  možné navázat  spojení  i  opačným směrem – 
„dlouhou cestou“.  Délka  „dlouhé cesty“  je  40000 km mínus délka  „krátké  cesty“. 
Někdy  dochází  k současnému  šíření  oběma  cestami  a  rozdíl  délek  drah 
poznamenává přijímaný signál výraznou ozvěnou. 

Šíření krátkou cestou probíhá po osvětlené polokouli, využívá výhody vyššího MUF, 
avšak může být ovlivněno útlumem ve vrstvách D a E. Při  šíření dlouhou cestou 
prochází signál převážně dráhou neosvětlenou Sluncem, je podstatně méně ovlivněn 
absorpcí  v nižších  vrstvách ionosféry  a  může být  paradoxně podstatně  silnější  a 
stabilnější, než signál procházející krátkou cestou. 

Zvláště při spojeních s pacifickými stanicemi je proto užitečné před voláním stanice 
směrováním antény vyzkoušet, kterou cestou signál přichází. 

Šíření Gray Line
Ke  zvláštním  podmínkám  šíření  dochází  za  situace,  kdy  je  na  dvou  navzájem 
vzdálených místech východ a západ Slunce a rádiový signál prochází dráhou šera. 
Během šera dochází k nejvýraznější transformaci ionosféry. Při svítání vrstvy D a E 

neexistují  a  MUF  vrstvy  F2 opouští  noční 
minimum. Při soumraku vrstvy D a E zanikají 
a MUF vrstvy F2 je ještě vysoký. Na krátkou 
dobu  dochází  ke  stavu,  kdy  je  MUF vyšší 
než 5 MHz a útlum v ionosféře velmi malý; 
tím  dochází  ke  zvláště  příznivé  možnosti 
navázat  dálková  spojení  v pásmech  160  a 
80  m  na  vzdálenosti,  které  jsou  za  jiných 
podmínek  šíření  nedosažitelné.  Tento  stav 
trvá řádově pouze desítky minut.
Šíření  probíhá obecně ve směru sever–jih, 
během roku se odchyluje od tohoto směru až 
±23º (v rovnodennosti se shoduje se směrem 
sever–jih,  za slunovratů se odchyluje o 23º 

od tohoto směru; během roku osciluje mezi 
těmito krajními polohami). 
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Poruchy šíření rádiových vln
Již od dvacátých let, kdy se začaly používat krátké vlny profesionálními službami, se 
rádioví operátoři  setkávali  s poruchami šíření a již tehdy byla nalezena souvislost 
mezi dlouhodobými poruchami spojení a mezi magnetickými bouřemi. Mimoto však 
docházelo  ke  krátkodobému  přerušení  trvajícímu  minuty  až  hodinu  bez  zjevné 
souvislosti se zemským magnetizmem.
V roce  1937  byla  poprvé  zaznamenána  souvislost  mezi  erupcí  na  Slunci  a 
krátkodobým výpadkem spojení. Dále bylo zjištěno, že zhruba den po erupci došlo 
k magnetické bouři.  Usuzovalo se,  že magnetickou bouři  vyvolala sluneční hmota 
vyvržená  erupcí.  Z rozdílu  doby  erupce  a  začátkem  magnetické  bouře  byla 
odhadnuta rychlost transportu sluneční hmoty. Bylo tak potvrzeno, že příčinou poruch 
šíření  jsou  procesy  probíhající  na  Slunci.  Započalo  studium  detailů  slunečních 
procesů a jejich vztahu k rádiovým vlnám.

Avšak  teprve  družicový  průzkum  pochodů  probíhajících  na  Slunci  umožnil 
systematicky  studovat  to,  co  je  patrné  z povrchu  Země  jen  při  zatmění  Slunce: 
sluneční atmosféru (koronu) a děje probíhající na povrchu Slunce.

Bylo  zjištěno,  že  sluneční  erupce mohou vycházet  z povrchu Slunce,  mohou  být 
doprovázeny  výrony  sluneční  hmoty  z korony,  nebo  může  docházet  k výronům 
sluneční hmoty bez slunečních erupcí z povrchu Slunce. 

První  typ  erupcí  odpovídá  představám  formulovaným  v třicátých  létech:  erupce 
z povrchu Slunce uvolňuje široké spektrum elektromagnetické energie, tento proces 
je někdy doprovázen i výronem sluneční hmoty. První známky erupce dosahují Zemi 
za  8  minut.  Velké  erupce  jsou  doprovázeny  světelným  zábleskem  v oblasti 
slunečních skvrn, vysokou radiací UV a rentgenových paprsků a vysokou hladinou 
šumu  na  VKV  pásmech.  V ionosféře  jsou  zasaženy  všechny  vrstvy,  dochází 
k okamžitému vzrůstu ionizace ve vrstvách D a E, spojeném s okamžitým vzestupem 
útlumu rádiových vln až do úplného vymazání rádiových signálů v rozsahu 2 až 30 
MHz. Tato porucha může trvat až 1 hodinu, poté se ionosféra vrací do původního 
stavu. Porucha se nazývá  Dellingerův jev.  Sluneční hmota – pokud je vyvržena – 
zasáhne Zemi s časovým zpožděním.

Výron sluneční hmoty v koroně (CME – coronal mass ejection) uvolňuje protony a 
elektrony.  Velké  CME  mohou  obsáhnout  až  polovinu  korony.  Během  nich  je  do 
kosmického prostoru vyvrženo až 1010  tun sluneční hmoty. Ty protony a elektrony, 
které jsou vyvrženy směrem k Zemi, se k ní přiblíží během hodin až dní, narážejí na 
zemskou magnetosféru,  deformují  a narušují  ji.  Takto vyvolaná magnetická bouře 
narušuje stabilitu vrstvy F a obecně zhoršuje podmínky šíření ve všech směrech, až 
do přerušení šíření rádiových vln v polární oblasti. Bývá doprovázena polární září.

Magnetická aktivita
Měří se pomocí magnetometrů. Celosvětová síť magnetometrů monitoruje zemské 
magnetické pole. Geomagnetické podmínky jsou popisovány pomocí indexů K a A.
Index K indikuje magnetickou aktivitu stupnicí 0 až 9.

Střední  planetární  hodnota  tříhodinového  průměru je  označena  indexem  Kp.  
Planetární  index  se  používá  proto,  že  se  magnetické  pole  mění  se  zeměpisnou 
polohou.
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Index Ap představuje průměrnou denní planetární aktivitu; udává se v hodnotách 0 až 
400.
Od hodnoty 40 je stav magnetické aktivity hodnocen jako „magnetická bouře“, od 
hodnoty 100 jako „bouřlivá“. Nejvyšší hodnota Ap = 312 byla naměřena v září 1941. 
Tato  bouře  vyřadila  z činnosti  energetickou  síť  středozápadu  USA a  větší  části 
Kanady.
Při  vyhodnocování  stavu  magnetické  aktivity  je  důležité  sledovat  vývojový  trend 
indexů. 

Tab. I: Magnetické bouře – popis podle NOAA

 Kp  Popis  (Angl.)
 9  Extrémní  Extreme
 8  Bouřlivá  Severe
 7  Silná  Strong
 6  Prostřední  Moderate
 5  Menší  Minor
 <=4  Klid  Quiet

Předpověď šíření krátkých vln
Zatímco  rozmarné  chování  krátkých  vln  amatéři  milují,  pro  profesionální  služby 
užívající krátké vlny pro dálková spojení bylo plánování spolehlivých rádiových tras 
od samého počátku noční můrou.

Předpověď šíření je složitou úlohou, komplikovanou řadou proměnných.  Klíčovým 
parametrem šíření však je maximální použitelný kmitočet vrstvy F2.  Jeho hodnota 
závisí  na  denní  a  roční  době,  na  zeměpisné  poloze,  na  stabilitě  zemského 
magnetického  pole  a  zvláště  pak  na  sluneční  činnosti.  Její  vývoj  lze  odhadnout 
pouze přibližně. 

Existují matematické a pravděpodobnostní matematicko–statistické modely, hledá se 
obecný  model  ionosféry.  Pro  uspokojení  radioamatérských  nároků  na  předpověď 
optimálních  časů  a  kmitočtů  pro  zájmovou  oblast  již  existuje  řada  užitečných 
nástrojů.  Nejobvyklejší  úlohou  je  nalezení  optimálního  časového  a  kmitočtového 
okna pro uskutečnění spojení s očekávanou expedicí. Slouží k tomu: 

•profesionální  programy  pro  výpočet  pravděpodobnosti  spojení  uvolněné 
k radioamatérskému  použití,  doplněné  radioamatérskými  utilitami  zvyšujícími 
komfort použití;
•síť  ionosférických  stanic  rozmístěných  po  celém  světě,  podávající  aktuální 
hlášení o stavu ionosféry a o aktivitě zemského magnetizmu;
•radioamatérské informační sítě přenášející zprávy o stavu ionosféry, o zemském 
magnetizmu a předpovědi předpokládaného vývoje;
•poslech  sítě  radioamatérských  majáků,  vysílajících  signály  z nejrůznějších 
světových míst;
•poslech KV rozhlasových stanic;
•vlastní  poslech  radioamatérských  stanic  a  používání  DX  clusteru  jako  zdroje 
hlášení o právě aktivních radioamatérských stanicích a o stavu ionosféry.
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 Osvědčeným programem sloužícím jako staniční manažer, který je schopen zajistit 
 většinu výše zmíněných činností, je LOGGER 32.  Zabezpečuje standardní operace 
 běžně nabízené jinými programy (staniční deník, QSL agenda, statistika spojení pro 
 nejdůležitější  diplomy,  ovládání  transceiveru  počítačem,  automatické  přepínání 
 antén, nastavení směru otočné antény, příjem a vysílání digitálních módů apod.). Má 
 však  ještě  řadu  dalších  vlastností,  umožňujících  získat  informace  o  stavu  a 
 předpovědi šíření:

• pomocí připojení k DX-clusteru nebo k internetu jsou pravidelně přijímány aktuální 
 hlášení parametrů ionosféry a informace o případných magnetických poruchách; 
 jsou zobrazeny jako hlášení „WWV“ na spodní liště hlavního okna;
• program  spolupracuje  s profesionálním  programem  ITS  HF  Propagation 
 (obsahuje sadu programů včetně VOACAP, vyvinutého pro potřeby stanice Hlas 
 Ameriky) a s utilitou HAM CAP, pomocí níž lze otevřít okno „S/N Ratio Prediction 
 Map“,  zobrazující  pro  daný směr (zadaný formou volacího znaku)  při  aktuální 
 ionosférické  situaci  (včetně  K indexu)  pravděpodobnost  navázání  spojení.  Pro 
 naladěné pásmo, zadané parametry ionosféry a použitý výkon a anténu program 
 vypočte a znázorní pravděpodobnost spojení pro celou zeměkouli nebo vypočte 
 pro daný směr celodenní předpověď pro KV pásma; 
• program umožňuje naladění na majákové kmitočty 14100, 18110, 21150 a 28200 
 kHz, na nichž pracují s časovým sdílením desítky majáků z celého světa. V okně 
 „NCDXF Beacons“  jsou zakresleny polohy majáků a synchronně se světovým 
 časem  jsou  zobrazeny  právě  aktivní  majáky.  Výkony  majáků  jsou  přepínány 
 v rozsazích  100,  10,  1  a  0,1  W,  takže  je  k dispozici  velmi  účinný  nástroj 
 k posouzení skutečných podmínek šíření;
• v  okně  „mapa  DX  Spot“  jsou  automaticky  zakresleny  stanice  hlášené  DX-
 clusterem,  barevně jsou odlišeny denní  a  noční  hemisféra a zobrazeno pásmo 
 šera, indikující pravděpodobnost spojení na 160 a 80 m šířením typu Gray Line.

Program je volně šířen.
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Okno  „S/N  R  Prediction  ...”  ukazuje  mapu  světa,  na  níž  jsou  vyznačeny 
pravděpodobnosti  šíření  barevně  rozlišené  podle  předpokládané  slyšitelnosti. 
Pomocí  myši  označující  vybrané  místo  lze  odečíst  odpovídající  úroveň  signálu 
vztaženou k předpokládané úrovni rušení. 

Červenou čárou je zobrazena dráha signálu, žlutá čára vyznačuje hranici mezi dnem 
a  nocí.  Žlutý  bod  představuje  polohu  Slunce  v nadhlavníku.  Okno  znázorňuje 
aktuální pravděpodobnost spojení mezi Prahou a ostrovem Palmyra při solárním toku 
88 jednotek (číslo slunečních skvrn r = 16) pro den 14.11.
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Okno „NC DXF Beacons“ z programu LOGGER 32 zobrazuje síť majáků pracujících 
na kmitočtu 14100 kHz. Červenou barvou je na mapě znázorněn právě aktivní maják. 
Jeho  název  je  žlutě  zvýrazněn  v sousedící  tabulce.  Majáky  jsou  synchronně 
přepínány  v desetivteřinových  intervalech.  Počítač  je  synchronizován  přesným 
časem atomových hodin.

Hlášení parametrů sluneční aktivity a magnetické aktivity Země na 
KV
O stavu magnetické a sluneční aktivity informuje řada vysílačů na KV – např. stanice 
vysílající  přesný  čas  (WWV z Ft.  Collins  v Coloredu,  WWVH z Kauai  na  Havaii); 
v Evropě je nejlépe slyšitelný vysílač DK0WCY z Kielu v Německu.

Vysílač DK0WCY vysílá na kmitočtech 3579 kHz v časech 6.30 až 8 UTC a 15 až 18 
UTC a na 10144 kHz během 24 hodin každých 5 minut CW (s výjimkou 20. minuty, 
kdy  vysílá  RTTY,  35.  minuty  v módu  PSK31/BPSK  a  50.  minuty  v módu 
PSK31/QPSK) zprávu s touto strukturou (příklad):

INFO 12 FEB 0900 UTC KIEL K 2 2 = NEXT EXPECTED KIEL K 5 5 FORECASTS 
12 FEB SUNACT ERUPTIVE MAGFIELD QUIET = 
11 FEB R 73 73 FLUX 114 114 BOULDER A 11 11 =
11 FEB KIEL A 13 13 AR

(stav k 1.3.2006)
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Pozn.: NEXT EXPECTED KIEL n  n  se  vysílá  pouze  tehdy,  předpokládá-li  se  pro 
příští 3 hodiny hodnota K = 5 nebo vyšší.
Date, Time čas měření (konec 3-hoď. periody měření K)
KIEL K index magn. pole k měřený v Kielu
FLUX sluneční tok měřený na 10cm stanicí Pencticton, Kanada
R střední hodnota čísla slunečních skvrn
BOULDER A index geomagnetického pole A, měřený v Boulderu/Colorado (USA)
Kiel A index geomagnetického pole A, měřený v Kielu (v místě majáku)
SUNACT (stav sluneční aktivity):

- quiet (klidná) pravděpodobnost  erupcí  třídy  C menší  než 
50%

- eruptive pravděpodobnost  erupcí  třídy  C  větší  než 
50%

- active očekávány erupce třídy M
- major flares expected erupce tř. X očekávána s pravděp. > 50%
- proton flares expected protonové erupce
- warning condition            očekává se vyšší stupeň aktivity

MAGFIELD (stav zemského magnetického pole):
- quiet K<4 klidné pole
- active conds expected K>=4, A>20 čekají se aktivní podmínky
- minor storm expected K>=5, A>30 malá bouře
- major storm expected K>=6, A>50 větší bouře
- magstorm in progress K>=4 A>30 magnetická bouře se rozvíjí
- warning conditions očekává se vyšší stupeň aktivity

V době mezi hlášeními je vysílána buď trvalá nosná (při normálních podmínkách), 
nebo tečky (během polární záře).

Měsíční průměry počtu slunečních skvrn současného (23.) cyklu
 
 JAN FEB MAR APR MAY JUNE JULY AUG SEPT OCT NOV DEC

1996          8,8 9,8 10,4

1997 10,4 11 13,5 16,5 18,3 20,3 22,6 25 28,3 31,8 35 39

1998 43,7 48,9 53,4 56,5 59,3 62,4 65,4 67,8 69,5 70,5 73 77,9

1999 82,6 84,6 83,8 85,5 90,5 94,4 97,5 102,3 107,7 110,9 111 111

2000 112,9 116,8 119,9 120,8 119 118,7 119,8 118,6 119,8 114,6 112,7 112

2001 108,7 104 104,8 107,5 108,6 109,8 111,7 113,6 114,1 114 115,5 114,6

2002 113,5 114,6 113,3 110,5 108,8 106,2 102,7 98,7 94,6 90,5 85,2 82

2003 81 78,5 74,1 70,3 67,8 65 61,8 60,1 59,6 58,1 56,7 54,8

2004 52 49,3 47,1 45,5 43,9 41,7 40,2 39,2 37,5 35,9 35,3 35,2

2005 34,6 33,9 33,5 31,6 28,9 28,8 29,1 27,4 25,8 25,5 24,9 23

2006 20,8 18,6 17,3 16,5 16,1 15,6 14,9 14,2 13,4 12,7 11,9 11,3

2007 10,9 10,8 10,8 11 11,2 11,5 12,1 12,9 13,7 14,5 15,4 16,5

Modrá : předpoklad. Převzato z:
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SUNSPOT_NUMBERS/sunspot.predict

2  -  18 z 34



Aktuální ionosférické informace na internetu

www.dk0wcy.de
www.dxlc.com
www.sec.noaa.gov/
http://comets.amsmeteors.org/
http://solar.uleth.ca/

Šíření rádiových signálů v pásmech nad 30MHz
Obecně VKV, UKV a mikrovlnné signály se šíří  (podobně jako světlo)  přímočaře; 
v závislosti  na  poměru  vlnové  délky  a  velikosti  překážky  se  mohou  ohýbat  za 
terénními překážkami a odrážet se od nich. Navíc dochází k řadě mimořádných jevů, 
pomocí nichž se mohou tyto kmitočty šířit mnohem dál za rádiový horizont.

Ve vakuu mimozemského prostoru či  v jiném elektricky homogenním prostředí  se 
rádiové  vlny  šíří  pouze  přímočaře.  V zemských  podmínkách  se  však  homogenní 
elektrické prostředí nevyskytuje. Rádiové vlny procházející troposférou jsou běžně 
lámány směrem k Zemi. Změna teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu v závislosti na výšce 
mění  index lomu do té míry,  že může vyvolat  lom rádiového paprsku. V běžných 
atmosférických a troposférických podmínkách je rádiový horizont díky lomu zvětšen 
oproti vizuálnímu horizontu zhruba o 15 %. V mimořádných podmínkách může být 
rozšíření rádiového horizontu mnohem výraznější.

K určení vzdálenosti rádiového horizontu lze použít jednoduchý vztah
d = √17h 
kde d …vzdálenost rádiového horizontu [km]

h … výška antény nad zemí [m]

Anténa  umístěná  30  m  nad  rovným  terénem  „dohlédne“  do  22,6  km,  anténa 
umístěná 1000 m nad terénem rozšíří rádiový horizont na 130 km.

Atmosférickou absorpcí jsou postihovány rádiové signály o kmitočtech až od 10 GHz. 
Absorpce vlivem deště se uplatňuje na kmitočtu 3,3 GHz tak, že silný déšť na trase 
20 km vyvolá útlum 0,2 dB, zatímco se útlum signálu o 3x vyšším kmitočtu na stejné 
trase zvýší na 12 dB. Podobně jako déšť se uplatňuje i  hustá mlha, avšak až na 
kmitočtech vyšších než 5,6 GHz.

Mimo  tento  obvyklý  rámec  podmínek  šíření  lze  i  na  kmitočtech  nad  30  MHz 
uskutečnit  mimořádně  dlouhá  spojení.  Dochází  k tomu  během  mimořádných 
podmínek šíření, jako jsou rozptyl signálů od sporadické vrstvy E, rozptyl způsobený 
polární září, odraz od meteorických stop a odrazem signálů od povrchu Měsíce.

Sporadická vrstva E
Tuto mimořádně se vyskytující  vrstvu vytvářejí  ionizovaná oblaka o horizontálních 
rozměrech až 100 km ve výšce mezi 100 až 110 km, která mohou umožnit šíření 
rádiových signálů v pásmech 28, 50 a 144 MHz.
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Při výskytu sporadické vrstvy E může být indikátorem pravděpodobnosti spojení v 
pásmu 50 MHz výskyt signálů blízkých stanic, pracujících v pásmu 28 MHz: jsou-li 
slyšet  stanice  do  vzdálenosti  500 km,  je  pravděpodobné,  že  se  pásmo 50  MHz 
otevře na vzdálenost až do 2300 km. Podobně: je-li pásmo 50 MHz otevřeno zhruba 
do 700 km, lze očekávat otevření pásma 144 MHz na vzdálenost až do 2300 km.

Polární záře
Výron  sluneční  hmoty  v koroně  (CME)  zasahující  do  ionosféry  vyvolává  silnou 
ionizaci vrstvy E v polární oblasti. Tato neobvyklá ionizace doprovázená polární září 
ohýbá rádiové signály v pásmech od 28 do 432 MHz směrované do polární oblasti do 
té míry, že je možné navázat spojení se vzdálenými evropskými stanicemi. 

Meteority
Kinetická energie i nepatrných zrnek meteorického prachu je schopna ionizovat až 
20 km dlouhé stopy ve výšce vrstvy E na dobu několika vteřin až minut. Rozptylem 
od  těchto  stop  lze  navázat  spojení  v pásmech  28  až  432  MHz.  S rostoucím 
kmitočtem se zkracuje délka spojení a zvyšuje se útlum signálů. Meteorická stopa 
umožňující  spojení v pásmu 50 MHz v trvání 30 vteřin umožní v pásmu 144 MHz 
spojení pouze několikavteřinové. 

Tab. II: Nejvýznamnější roje meteoritů

 Název  Datum Počet met./hoď
 Quadrantidy  3. ledna 50
 Arietidy  7.- 8. června 60
 Perseidy  11. - 13. srpna 80
 Orionidy  20. - 22. října 20
 Geminidy  12.- 13. prosince  60

Nejvhodnější denní dobou k navázání spojení jsou časné ranní hodiny, kdy je Země 
nejvhodněji orientována vůči orbitám meteoritů. Výskyt meteoritů je častější v letních 
měsících, nejvýznamnější roje meteoritů jsou uvedeny v tab II.

Avšak  i  během výskytu  meteorického roje  jsou  okamžiky,  kdy  je  možné navázat 
běžné spojení, velmi krátké. Proto se používají  speciální provozní postupy a jsou 
užívány i další pomocné prostředky:

• spojení jsou předem domluvena;
• je stanoven přesný kmitočet, čas, délka volání a délka doby příjmu i použitá 
vysílací procedura;
• používá se CW provoz rychlostí klíčování až stovkou slov za minutu;
• přijímaný text je zpomalován na přijatelnou rychlost nebo dekódován počítačem;
• ke  generování  zprávy  a  zpracování  přijatého  textu  jsou  používány  speciální 
programy.
• používají  se  speciální  digitální  módy  (WSJT,  FSK441)  umožňující  efektivní 
provoz i s běžnou výbavou (100 W a jedna 10el. anténa)
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Troposférický rozptyl
Rádiové spojení přesahující rádiový horizont do vzdáleností 100 až 500 km závisí na 
kmitočtu, na vysílaném výkonu, na citlivosti přijímače protistanice a na geografických 
podmínkách. 

Zatímco v pásmech 160 a 80 m lze komunikovat pomocí přízemní vlny, je spojení na 
VKV  a  na  vyšších  kmitočtových  pásmech  umožněno  především  rozptylem 
v troposféře.  Ten  je  vyvolán  gradientem  indexu  lomu,  způsobeným  turbulencemi 
atmosféry a změnami teploty. 
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Maximální délka spojení uskutečněná pomocí troposférického rozptylu je omezena 
výškou rozptylové zóny s odlišným indexem lomu. Pro vyzářené výkony používané 
radioamatéry lze počítat s maximální výškou 10000 m, což vede k teoretické délce 
spojení do 800 km; avšak reálná délka spojení bývá zhruba poloviční. Útlum signálu 
v troposféře je významný a zvyšuje se s kmitočtem. Troposférický rozptyl  je málo 
závislý na denní a roční době, avšak silně závisí na počasí; tak si lze vysvětlit, proč 
se síla signálů vysílaných na stejné trase ze 
dne na den liší. 

K využití  troposférického  rozptylu  není 
zapotřebí  speciální  výbavy.  Běžně 
dosahované  vzdálenosti  se  dramaticky 
zvětšují  s výškou  antény  (snižuje  se  úhel 
vysílaného  paprsku  s obzorem),  méně 
s vyzařovaným  výkonem  (ziskem  antény  a 
výkonem vysílače).

Lom a vedení troposférou
K lomu rádiového signálu dochází tam, kde 
se  stýkají  dvě  prostředí  s různým 
koeficientem  lomu  –  tam,  kde  se  výrazně 
mění teplota, tlak, nebo vlhkost. V příznivých 
povětrnostních podmínkách se může zvýšit 
délka spojení o další stovky kilometrů. Vyšší 
kmitočty  jsou  více  ovlivňovány  troposférickým  lomem,  než  kmitočty  nižší. 
Troposférický lom lze zaznamenat na mikrovlnách dříve, než se projeví na nižších 
pásmech.

Výšková tepelná inverze
K vedení troposférou dochází tehdy, je-li lom tak velký, že se rádiové signály ohýbají 
zpět k povrchu Země. K tomu dochází za výškové tepelné inverze, kdy se s výškou 
nad zemí prudce zvyšuje teplota a snižuje vlhkost vzduchu. Dochází-li k inverzi na 
rozsáhlém  území,  může  síla  signálů  zůstat  vysoká  až  na  vzdálenost  1500  km. 
Inverze ve výšce mezi 250 až 2000 m vyvolává situaci, kdy vzniká jakýsi přirozený 
otevřený vlnovod, v němž se rádiové signály šíří s velmi nízkým útlumem.

Přízemní inverze jako důsledek sálání v troposféře
K přízemní  inverzi  dochází  pouze  nad 
zemským  povrchem  v době  po  západu 
Slunce.  Povrch  Země  se  sáláním  tepla  do 
prostoru ochlazuje, tím se ochlazuje i vrstva 
vzduchu  nad  Zemí,  zatímco  ve  vyšších 
výškách  zůstává  vzduch  ještě  teplý.  Tyto 
inverze jsou obvyklé během jasných klidných 
letních  večerů.  Inverze  dosahuje  výšky  až 
500  m.  Na  obrázku  je  znázorněn  typický 
inverzní profil.
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Vzniku večerní inverze brání vítr, vlhkost a mraky. Večerní inverze jsou zřídka natolik 
intenzivní, aby umožnily vznik vlnovodu, pouze zlepšují večerní podmínky šíření.

Tlakové výše
K nejvýraznějšímu troposférickému šíření  může  dojít  během stabilní  tlakové  výše 
(anticyklony),  kdy vzniká ve výškách mezi  500 až 3000 m velmi  výrazná teplotní 
inverze. Tato inverze působí na rádiové signály jako otevřený vlnovod šířící signály 
v oblasti tlakové výše. Tento efekt je výraznější večer a v ranních hodinách.
 
Teplé a studené fronty
Ačkoliv tyto atmosférické jevy přinášejí  zlepšení  troposférického šíření,  jen zřídka 
vyvolají  vlnovodové  šíření.  Teplá  fronta  představuje  hranici  mezi  masou  teplého 
vzduchu pohybujícího se nad stabilnější  vrstvou studeného vzduchu.  V jejím čele 
vzniká inverze, umožňující několik set kilometrů před frontou mimořádné podmínky 
šíření probíhající rovnoběžně s frontou.

Studená fronta vhání masu studeného vzduchu pod stabilní vrstvu teplého vzduchu. 
Tím vzniká výrazná, avšak nestabilní inverze. Ke krátkodobému zlepšení podmínek 
šíření dochází na frontě a za frontou.

Spojení odrazem od Měsíce (EME)
Již  od  šedesátých let  minulého  století  jsou  používány k navazování  VKV a  UKV 
spojení  na  extrémní  vzdálenosti  odrazy  rádiových  signálů  od  povrchu  Měsíce. 
Spojení jsou podmíněna co nejvyššími vyzářenými výkony (vysílače o výkonu řádu 
kilowattů  napájející  velmi  ziskové  směrové  systémy),  přijímači  s velmi  nízkým 
šumovým  číslem,  možností  přesného  a  stabilního  nastavení  odměru  a  náměru 
směrového anténního systému a nízkými ztrátami napáječů anténního systému. 

EME spojení jsou technicky velmi náročná, vždyť útlum trasy Země–Měsíc–Země 
činí na 144 MHz 253 dB, na 432 MHz 263 dB a na nejvyšším pásmu 24 GHz až 269 
dB. Pomocí software WSJT lze pracovat s pouhými stovkami W.

Poděkování
Autor  děkuje  svému  dlouholetému  příteli  Ing.  Pavlovi  Třískovi,  CSc.,  (ex 
OK1PN) za odborné posouzení textu a podněty.
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4. Hein, Günter,  DJ6RU: Ausbreitung von kurzen Wellen; CQ DL Spezial,  Aug. 
    2003, str. 80–82. 
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Specifické vlastnosti jednotlivých pásem
160 m 
Toto  " nejdelší"  pásmo  („Top  Band“)  je  mezilehlé,  sousedí  se  středními  i  krátkými 
vlnami. Denní šíření umožňuje pouze přízemní vlna, a to do vzdálenosti zhruba do 
150 km. Vrstva D zcela absorbuje signály tohoto pásma.
Vrstva D po západu slunce velmi rychle mizí a odrazy od vrstvy F2 umožňují spojení 
až  na  velké  vzdálenosti.  Příjem  dálkových  signálů  je  velmi  omezován  vysokou 
hladinou rušení, které způsobují jednak tropické a meziobratníkové bouřky, jednak 
vysoká hladina civilizačního rušení. Nejvhodnější roční dobou pro dálková spojení 
jsou zimní měsíce, nejvhodnější dobou je doba před východem či po západu Slunce 
na jedné či  obou komunikujících stranách (šíření  pomocí  „Gray Line“  –  přítmím). 
Pásmo nabízí víc příležitostí prožít silné zážitky než kterékoliv jiné KV pásmo: není 
větší odměny za bezesnou noc, než ulovení nové DXCC země na tomto pásmu! 
Podmínkou  pro  seriózní  DX  výsledky  na  tomto  pásmu  jsou  dobré  poslechové 
podmínky  (stanoviště  s nízkou  úrovní  rušení  nebo  použití  směrových  přijímacích 
antén  omezujících  atmosférické  rušení),  plný  povolený  výkon  a  vysoká  míra 
trpělivosti.

80 m
V mnoha ohledech se podobá pásmu 160 m:  vysoká denní  absorbce vrstvou D, 
maximální denní vzdálenost 400 km, silná hladina rušení v letních měsících. 
Během noci lze navázat pomocí F2 dálková spojení, limitujícím faktorem je vysoká 
úroveň  civilizačního  rušení  ve  městech.  V ranních  a  podvečerních  hodinách  je 
pásmo používáno k regionálním spojením, zvláště pomocí SSB. 

40 m
Během dne není útlum ve vrstvě D tak výrazný jako na nižších pásmech, spojení 
prostřednictvím odrazů od vrstev E a F jsou již možná a průměrně vybavená stanice 
je schopna pokrýt území do vzdálenosti 800 km. 
Během  noci  lze  prostřednictvím  odrazů  od  vrstvy  F2 navazovat  spojení  s celým 
světem, i proto, že úroveň rušení je na tomto pásmu přijatelná.
Čtyřicítka je považována za spolehlivé „noční“ DX pásmo, použitelné i během období 
minima sluneční aktivity. 

30 m
Během dne je útlum ve vrstvě D nevýznamný,  lze komunikovat  spolehlivě až do 
vzdálenosti 3000 km. Pásmo je otevřeno až 24 hodin – s výjimkou minima sluneční 
aktivity, kdy může maximální použitelný kmitočet během noci klesnout pod 10 MHz.
Pásmo slučuje vlastnosti „nočního“ i „denního“ DX pásma a je minimálně ovlivněno 
slunečním cyklem. Je vyhledávaným pásmem pro DX spojení; oproti pásmu 20 m 
není toto pásmo tak přeplněno.
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20 m
Dvacítka je tradičně považována za nejvyhledávanější DX pásmo. Bez ohledu na 
sluneční  cyklus  je  použitelná  (v  minimu  alespoň  na  několik  hodin  během  dne) 
k dálkovému provozu.
V maximu sluneční činnosti je toto pásmo otevřeno po celých 24 hodin.
Přítomnost  denní  vrstvy  E  umožňuje  spojení  na  krátké  vzdálenosti  (short  skip). 
Atmosférická rušení jsou bezvýznamná i  během léta. Pásmo je velmi populární a 
hodně využívané.

17 m
Podobá se  pásmu 20 m,  avšak jeho závislost  na  sluneční  aktivitě  je  výraznější. 
V době maxima sluneční činnosti je pásmo otevřeno dlouho do noci, v době minima 
se otevírá do středních a rovníkových zeměpisných šířek. V mezidobí mezi maximem 
a minimem se pásmo otevírá během dne a zavírá krátce po západu slunce.

15 m
V maximu sluneční činnosti  je toto pásmo primární, je stabilně otevřeno celý den, 
někdy až dlouho do noci. Je však citlivé na změny sluneční aktivity. V mezidobí je 
pouze denním pásmem, zavírá se krátce po západu slunce. V minimu se otevírá jen 
příležitostně, především ve směru sever–jih. Občas (brzy v létě a uprostřed zimy) se 
uplatňuje šíření odrazy od sporadické vrstvy E.

12 m
Toto  pásmo  v sobě  spojuje  to  nejlepší  z obou  sousedních  pásem:  ačkoliv  je 
považováno za denní  DX pásmo,  během maxima bývá otevřené ještě hodiny po 
západu  slunce.  V mezidobí  se  otevírá  pouze  v denních  hodinách,  převážně  do 
rovníkové oblasti a do oblastí mezi obratníky. V minimu je pásmo prakticky mrtvé, jen 
výjimečně se otevírá severo–jižním směrem. Šíření odrazy od sporadické vrstvy E se 
projevují od sklonku jara po léto a krátká otevření se objevují i uprostřed zimy.

10 m
Desítka je charakteristická extrémní proměnlivostí a variabilitou typů šíření. Někdy je 
šíření tak selektivní, že DX stanici komunikující se stanicí vzdálenou od nás pouze 
desítky kilometrů vůbec neslyšíme, objeví se až po chvíli na velmi krátkou dobu.
 
V maximu je šíření pomocí odrazů od vrstva F2 tak účinné, že je možné komunikovat 
na extrémní vzdálenosti za použití velmi nízkých výkonů. Pásmo bývá otevřené po 
celý den, někdy až do noci.
 
V mezidobí  mezi  maximem  a  minimem  sluneční  činnosti  se  pásmo  otevírá  až 
k poledni, hlavně směrem k rovníku.  V minimu šíření pomocí F2 prakticky neexistuje.
 
Šíření pomocí sporadické vrstvy E je obvyklé od května do srpna, i když se náhodně 
může objevit i  v jiných měsících. Vznik sporadické vrstvy E nesouvisí se solárním 
cyklem  a  objevuje  se  nezávisle  na  existenci  vrstvy  F2.  Jedním  odrazem  lze 
překlenout vzdálenost 300 až 2300 km, při více odrazech 4500 km a více. 
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Programy výpočtu pravděpodobnosti šíření KV: použití a 
zhodnocení

Josef Plzák, OK1PD

V části  zabývající  se  šířením  byly  zmíněny  profesionální  programy  uvolněné  pro 
všeobecné  použití  pod  souhrnným  názvem  ITSHFBC.  Obsahují  tři  programy 
(VOACAP, ICECAP a REC533) a program pro definování antén.

Programy byly vyvinuty pro potřeby US oficiálních uživatelů (VOACAP pro plánování 
kmitočtů a pokrytí KV vysílání Hlasu Ameriky) či dalších světových profesionálních 
služeb (REC533). Koncem devadesátých let byly uvolněny pro všeobecné použití.

Ačkoliv vstupní obrazovky ke všem programům jsou totožné, programy samy se liší 
v použitých algoritmech. Obecně jde o matematicko-statistické modely vycházející 
z mnohaletých měření a  pozorování. Výsledky předpovědí se mohou lišit, i když jsou 
tyto rozdíly v praxi nevýznamné. V tomto článku bude popsáno použití programů a 
shrnuty dosavadní  zkušenosti  autora s použitelností  předpovědí  při  lovu vzácných 
DXů.

REC533

Program  byl  vyvinut  pod  záštitou  Ministerstva  obchodu  USA  Institutem 
telekomunikačních věd v Boulderu. Vychází z modelu popsaného v doporučení ITU-
R. PI. 533. Algoritmus výpočtu na vzdálenost do 7000 km vychází z analýzy dráhy 
paprsku,  mezi  7000  a  9000  km  je  použit  model empirických  vzorců  vycházející 
z dlouhodobě měřených dat. 

VOACAP

Program byl vyvinut  pro výpočet  pravděpodobnosti  pokrytí  území  vysílači  světové 
sítě Hlasu Ameriky. Stejně jako ostatní zmiňované programy umožňuje mimo výpočet 
územního pokrytí i výpočet pravděpodobnosti šíření  KV  signálů  mezi  dvěma  místy. 
Použitý výpočetní algoritmus byl převzat z programu IONCAP.

ICEPAC

I tento program vychází z původního programu IONCAP,  avšak je doplněn modelem 
profilu  ionosférické  vodivosti a elektronové  hustoty. Model  rozlišuje různé  fyzikální 
procesy  odehrávající  se v různých  částech  ionosféry;  obsahuje  algoritmy výpočtu 
šíření v sub aurorální oblasti, v aurorální oblasti a v oblasti  pólu. Je  nejkomplexnější 
a nejvhodnější variantou  pro použití  v radioamatérské  komunikaci. Z uvedených  tří 
programů jej lze považovat za optimální pro radioamatérské použití.
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Obr. 1.: Vzhled vstupní obrazovky programu ICEPAC.

Obrazovka v prvním řádku nabízí akce:
V nabídce  File:  otevření  souboru,  uložení  souboru  jako  …  ,  nastavení  barvy  a 
použitých fontů obrazovky.
V nabídce  Run:  specifikuje  způsob výpočtu.  Výpočty  Circuit  a  Batch  jsou určeny 
z získání  tabulkových hodnot  parametrů  šíření,  potřebných k výběru  rozhlasových 
kmitočtů pro požadované pokrytí. Výpočty Graph – Distance – Time jsou použitelné 
pro naše potřeby (viz dále).
Nabídkou View lze vyvolat předchozí výpočty a zobrazit je.
Save to … specifikuje názvy souborů, do nichž mají být uloženy výsledky výpočtů.
 
Parametry zadávané do programu
I  když  uvedené programy používají  různé výpočtové modely,  zadávání  vstupních 
parametrů a zobrazení výsledků jsou u všech programů totožné.

Metoda výpočtu:
Program umožňuje celkem 30 metod výpočtu. Mohou se vybrat po poklepání myší 
na okénko „Method“ levou klávesou myši. Pro amatérské potřeby vybereme metodu 
20 (kompletní systém výpočtu), nebo při vzdálenosti nad 10.000 km metodu 30.
Coefficients:
Vybírá se mezi  koeficienty  CCIR  (vypočtené z dlouholetých měření v Oslu)  a URSI 
(z měření   v Austrálii).  URSI  koeficienty  volíme  tehdy,  jestliže   se  výrazněji  uplat-
ňuje šíření přes oceány.
Groups:
V tabulce se upřesňuje měsíc a den a počet slunečních skvrn v daný den (odpovídá 
hodnotě R ionosférických hlášení).
Transmitter, receiver:
Uvedeme  zeměpisnou  polohu  svou  a  protistanice.  Polohu  ostrovů  zjistíme 
z programu  LOGGER  32  (číslo  IOTA ostrovu  vepíšeme  do  deníkového  okna  a 
poklepnutím na ? vedle řádky IOTA otevřeme okénko, v němž nalistujeme název a 
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zeměpisnou  polohu  ostrova.  Ke  stejnému  výsledku  se  dostaneme  přes  „údržbu 
databáze“ (Tools – Database maintenance – IOTA maintenance). Polohu měst na 
pevninách najdeme otevřením okénka „Change Receiver Parameters“ (kliknutím na 
položku Receiver předpovědního programu).
Path:
Volíme typ šíření signálů buď „krátkou cestou“ (Short path), nebo „dlouhou cestou“ 
(Long path).
Frequency:
Do  okének   tabulky  doporučuji  namísto  kmitočtů  rozhlasových  pásem  zapsat 
kmitočtovou řadu amatérských pásem (od 3,5 do 28 MHz).
System:
Noise:  V této položce se nastavuje úroveň pozadí  na kmitočtu 3 MHz (vyjádřena 
v dB/1Hz).  Hodnota  -140  dB  odpovídá  průmyslové  oblasti,  -145  dB  odpovídá 
nerušeným městským příjmovým podmínkám, -150 dB venkovským podmínkám, -63 
dB samotám vzdáleným od obydlených míst.
Min. Angle: odpovídá velikosti kroku výpočtu vertikálního vyzařovacího úhlu.
Req.  Rel.: požadovaná  spolehlivost  spojení  zadaného  komunikačního  směru. 
Doporučena spolehlivost  90% (R.R. = 0,9).
Req. SNR: požadovaný poměr signálu k šumu. Profesionální služby požadují 55 dB 
pro RTTY, 51 dB pro SSB, 73 dB pro rozhlas. Krajní mez pro radioamatérskou CW je 
6  dB.  Parametry  Multi  Tol.  a  Multi  Del.  mají  význam  pro  srozumitelnost  fázově 
modulovaných systémů. V uvedeném příkladu jsou použity doporučené hodnoty.
F  prob:  umožňuje  upravit  výšku  vrstev  E,  F1,  F2  a  Fs  vložením  korekčních 
koeficientů. Pro běžné (i naše) výpočty lze pominout vrstvy F1 a Es vložením hodnot 
foEs = foF1 = 0.0.
TX Antenna:  vybíráme z nabídky  hamcap (nabídka speciálně  zohledňující  běžné 
radioamatérské antény) typ a výšku antény, kterou používáme, nebo typ a výšku 
antény, která má přibližně stejné vlastnosti. Dále dosadíme výkon našeho vysílače. 
Podobně stanovíme výkon a antény expedice.

Výpočet
Startuje se pomocí nabídky RUN. 
Co  lze  všechno  počítat:  časové  závislosti maximálního  použitelného  kmitočtu 
(MUF), optimálního pracovního kmitočtu (FOT), úhlu dopadu signálu, virtuální výšky 
ionosféry,  řady  statistických  parametrů  (např.  spolehlivosti  spojení)  a  řady 
technických parametrů (útlum trasy, potřebný výkon na vstupu přijímače, potřebný 
výkon vysílače násobený ziskem antén); pro naše použití  má největší vypovídací 
hodnotu pravděpodobný poměr signálu k šumu na vstupu přijímače v závislosti na 
čase a na  kmitočtu.  Tento parametr  je  uveden v nabídce jako SNR (=  Signal-to 
Noise-Ratio)  a zohledňuje proměnnost  útlumu trasy i  proměnnost  časové a kmi-
točtové závislosti úrovně šumu.
Pro naše potřeby volíme z nabídky typu výpočtů:
Graph: výpočet probíhá po hodinách (0 až 24 UT) a pro kmitočty mezi 2 až 30 MHz. 
Výsledky výpočtu zvoleného parametru se graficky zobrazují  v časové (osa X)  a 
kmitočtové (osa Y)  rovině.  Graf  znázorňuje  vybraný parametr  (v  našem případě 
poměr  signálu  k šumu)  ve  24.  hodinovém  úseku  v celém  kmitočtovém  rozsahu. 
Hodnoty poměru signálu k šumu se barevně rozlišují v intervalech zpravidla po pěti 
dB, takže jednoduchý graf poskytuje úplnou a přehlednou informaci o tom, jak se 
budou  během  dne  měnit  úrovně  signálů  expedice  na  jednotlivých  amatérských 
pásmech.
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 Time: pro vybrané pásmo se znázorní průběh hodnot vybraného parametru (=SNR) 
ve  24.hodinovém úseku; barva slouží k rozlišení módů šíření. Graf má význam pro 
určení  časových oken vhodných ke spojení.  Doporučuji  vytisknout  tento graf  pro 
všechna amatérská pásma. Získáme tak neocenitelnou pomůcku, která nám ušetří 
čas při vyhledávání expedic.
Distance: Pro vybrané pásmo a zadaný čas se vypočte průběh úrovně SNR na 
trase mezi vysílačem a přijímačem. Zobrazení poskytuje představu, jaké „hradbě“ 
signálů  musí  náš  signál  čelit:  najdeme  vysvětlení,  jak  je  možné,  že  expedice 
produkující silný signál dává přednost jinému kontinentu, nebo regionu.

Příklad použití předpovědi: expedice ZL8 (říjen 2006)

Kanadská expedice na ostrov Kermadec v západním Pacifiku byla organizována ve 
stylu „retro“ – jako klasické expedice z minulého století: výkon expedice byl omezen 
na 100 W, expedice použila vertikální a drátové antény, startu nepředcházela žádná 
publicita.  expedice  nepoužívala  internetové  spojení  a  tím  ani  „on-line“  deníky 
k průběžnému  ověřování  navázaných  spojení.  O  to  byla  důležitější  analýza 
pravděpodobnosti šíření a volba strategie volání expedice.

Sluneční činnost odpovídala podmínkám minima: činitel SSN (počet slunečních 
skvrn) byl nulový, magnetické pole klidné. 
Do nabídkového okna byly zadány všechny požadované parametry: metoda výpočtu 
(30),  koeficienty  výpočtu  (URSI),  datum  (10.10.)  a  SSN=0,  zeměpisná  poloha 
přijímače a vysílače, dráha šíření krátkou cestou, systémové koeficienty,  vybrána 
vysílací anténa a použitý výkon.

Pomocí nabídky “Graph“ byly vypočteny všechny systémové parametry, z nabídky 
parametrů  byl  vybrán  parametr  SNR  a  zobrazen.  Výsledek  je  na  následujícím 
obrázku:



Obr. 2: Předpověď šíření pro spojení s expedicí na všech KV pásmech

Do obrázku jsou ještě zakresleny východy a západy Slunce na obou stranách trasy. 
Pásma jsou otevřena pro střední Evropu během denní doby s malým přesahem do 
noci, jak  znázorňuje základní graf.

Pomocí  nabídky  Time  se  z celkového  výpočtu  vyčlení  výpočet  poměru  signálu 
k šumu v závislosti  na denní době pro jediné pásmo (obr. 3). Tímto výpočtem lze 
zjistit časové okno otevřené pro spojení s expedicí na zvoleném pásmu. Výpočet lze 
zopakovat  jednotlivě  pro  všechna  pásma,  nebo  je  možné  si  vybrat  kumulované 
zobrazení úrovně poměru signálu k šumu na všech pásmech v jediném grafu (obr. 
4).

Kmitočtové okno si vymezíme tak, že do grafu zakreslíme spodní hranici slyšitelnosti 
(úroveň vstupního signálu zhruba 10 dB).

Obr. 3: Intenzita signálu na 10 MHz v závislosti na čase
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Obr. 4: Kumulovaný graf kmitočtových oken pro spojení se ZL8 na všech 
pásmech

Konečně poslední z výpočtových možností je zjištění, jak se mění úroveň signálu na 
trase  mezi  vysílačem  a  přijímačem.  Tento  výpočet  vyvoláme  instrukcí  Distance 
z nabídky RUN. Výsledný graf poskytuje i představu, jakými módy signál „doputuje“ 
k protistraně. Mód 1F2 odpovídá jednomu skoku pomocí vrstvy F2, mód 2F2 dvěma 
skokům, 3F2 třem skokům a mód F2F2 je vlnovodové šíření ve vrstvě F2.
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Obr. 5: Průběh úrovně signálu na trase

Jak ICECAP použít

Před započetím expedice si opatříme aktuální hlášení o stavu ionosféry, v programu 
LOGGER 32  si  najdeme zeměpisné  souřadnice  místa  expedice  a  obojí  zadáme 
spolu s datem do programu předpovědi  šíření.  Dále vložíme údaje o anténách a 
výkonu expediční stanice (u „malých“ expedic vkládáme výkon 0,1 kW a vertikál λ/4, 
u „velkých“ 1 kW a 3 ele YAGI). Vytiskneme si:

• Vypočteme předpověď šíření pomocí instrukce Graf (celkový přehled — viz 
obr. 2). Do výtisku zakreslíme, kdy vychází a zapadá Slunce zde (na obr. 2 
fialová písmena a rysky) a v místě expedice (modrá písmena a rysky).

• Pro pásma, která nás zajímají, vytiskneme grafy „Time“ (viz obr. 3). Grafy nám 
poskytnou základní informaci o oknech, ve kterých lze očekávat, že expedici 
uslyšíme.

• Na obr. 4 je přehled předpovědi spojení s expedicí ZL8 pro všechna pásma. 
V úvahu přicházejí okna s poměrem signálů k šumu nad 10 dB (úrovně nad 
hnědou přímkou).

• Z obr. 5 je patrno, že náš signál musí překonat bariéru signálů stanic až o 40 
dB silnějších ležících na trase signálu ve vzdálenosti 1 000 až 7 000 km od 
expedice. 

Po zahájení expedice zakreslujeme do grafů značky, kdy jsme expedici slyšeli,  resp. 
kdy jsme s expedicí pracovali (viz obr. 2 — značky v modré barvě).
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Po  ukončení  expedice  porovnáme  předpovědi  se  skutečností.  Co  lze  z grafu  2. 
vyčíst:

• Pásmo 40 m: útlum na trase byl výrazně nižší, než ukázala předpověď; pokles 
lze vysvětlit tím, že došlo k vlnovodovému šíření (šíření pomocí Gray Line – 
čas uskutečněného spojení leží mezi dobou západu Slunce expedice a dobou 
našeho východu Slunce).

• 80 m: spojení bylo uskutečněno v době, kdy se i  zde signály šířily pomocí 
„Gray Line“ (Doba velmi blízká východu Slunce expedice a našemu západu 
Slunce).

• 15 m: skutečnost byla optimističtější, než předpověď (spojení se uskutečnilo 
zhruba o 10 min. dříve, než bylo vypočítáno).

• Okna otevření ostatních pásem souhlasila s vysokou přesností s předpovědí.

Tímto způsobem se připravuji  na expedice zhruba 8 let,  během nichž se mi stal 
program ICECAP neocenitelným pomocníkem.  Velké  expedice  (např.  z  letošních 
VU4 a 3Y0) mne poučily,  že v období bez ionosférických poruch odpovídají okna 
otevření předpovědím, nebo jsou ještě širší (skutečnost může být optimističtější než 
předpověď,  neboť  nastavení  koeficientů  je  velmi  konzervativní  —  např.  stupeň 
pravděpodobnosti  předpovědi  je  nastaven  na  90 %).  Program  doporučuji  všem 
vážným zájemcům o Dxing a o šíření krátkých vln.

Závěrečné "vážné varování"
Program obvykle používá pravděpodobnost nastavenou na 90 %, což znamená, že 
předpovídané  šíření  nastane  nejméně  27  x  během  30-ti  denního  měsíce. 
Pravděpodobně  nastane  —  vždyť  používáme  pravděpodobnostní  model. 
Výsledky mohou být dokonce ještě lepší, než předpovídané. 

Co když  se  předpověď  nenaplní?  Nejdříve  zkontrolujme  zadání  simulace: 
zeměpisnou  polohu,  popisy  DX stanice  (antény,  výkony),  podrobnosti  o  umístění 
antén. Zvláště definice antén a jejich vlastností  je nejzásadnější  pro výpočet a je 
současně i nejobtížnější. Poslední expedice na XF4 dopadla z hlediska předpovědi 
katastrofálně.  Okna  sice  souhlasila,  spoty  z Evropy  to  dokazovaly,  ale  signály 
expedice  byly  u  nás na hranici  čitelnosti.  Vysvětlení? Antény byly  instalovány na 
opačné  straně  hory,  která  stínila  vyzařování  do  Evropy,  zvyšovala  vertikální 
vyzařovací úhel a dramaticky zvyšovala útlum trasy. Podobný jev se projevil v roce 
2001  u  expedice  3Y0C z  ostrova  Bouvet,  kdy  byl  směr  do  Evropy  tak  zastíněn 
sousedící  horou,  že  signály  z Bouvetu  byly  u  nás prakticky  nečitelné,  ačkoliv  ve 
stejné vzdálenosti  v USA burácely.  Je tedy velmi  podstatné,  na jakém místě jsou 
antény  instalovány  –  zda u  moře,  na  vrcholku  hory,  na  rovině  s písčitou  půdou, 
hluboko v údolí. Bohužel můžeme jen doufat, že si expedice najdou optimální místo a 
postaví si antény tak, aby signály k nám procházely v souladu s předpovědí.

Další zkušenost: předpověď vychází, signály expedice přicházejí v solidní síle, 
ale  nemůžeme  se  dovolat.  Příčina?  Úroveň  signálů  ze  střední  Evropy  je 
v porovnání s ostatními směry podstatně slabší.  Ve stejné době může být otevřen 
směr  do  Japonska,  do  USA,  nebo  mohou  přicházet  podstatně  silnější  signály 
z okrajové  Evropy.  Zkušenosti  našich  expedic  do  Pacifiku  dokazují,  že  směr  ze 
středního  Pacifiku  do  střední  Evropy  se  otevírá  naposledy  (otevírání  probíhá 
postupem přes UA0, UA9, UA6, UA1, SM – OH – LA, I – EA – SV, G – F- DL) a až 
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teprve pak se otevře střední Evropa v době, kdy podmínky v okrajové Evropě vrcholí. 
Podobně přicházely signály z expedice na ostrov Petra I. z Antarktidy k nám v době, 
kdy překonávaly bariéru podstatně silnějších japonských signálů.

Konečně poslední a nejpodstatnější  zkušenost:  ionosférická situace se nemění, 
parametry SSN, A/K indexy jsou stabilní, a přesto jeden den signály expedice 
burácejí a druhý den jako by byla ionosféra přikryta tlustou peřinou.  Příčinu 
neznáme.  Ionosféra  je  velmi  složitý  dynamický  systém,  jehož  průměrné  chování 
dokáží  statistické  modely  popsat,  ale  okamžité  podmínky  nás  mohou  buď  velmi 
potěšit, nebo zklamat.

Lit.: [1] Popis programu (Help, vers. 05.0119W: About ICEPAC; Contents)

[2] Buckner, P., E.: ACE – HF System Simulation, http//:www.ace-hf.com
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3. Jak si vybudovat krátkovlnnou stanici? 
 
Získali jste povolení k držení a provozu radioamatérské stanice, Vaším dalším 
krokem je vybudování stanice. Stanici tvoří přijímač s vysílačem, anténa a 
příslušenství. 
  
Přijímače a vysílače 
František Dušek, OK1WC 
Historicky zaznamenal vývoj přijímací a vysílací techniky několik technologických 
předělů: 

• Objev elektronek umožnil ve dvacátých létech masový rozvoj radiotechniky. 
Přijímače osazené elektronkami byly vyráběny až do přelomu sedmdesátých a 
osmdesátých let minulého století, elektronky dosud slouží ve výkonových 
zesilovačích vysílačů. V éře elektronek si amatéři zhotovovali své stanice 
svépomocí, dokonce ještě ve třicátých létech byly publikovány návody na 
svépomocnou výrobu kondenzátorů, odporů a konstrukčních součástek. 

• Objev polovodičů v padesátých létech minulého století znamenal start 
pronikání polovodičů do nízkofrekvenční a o něco později do 
vysokofrekvenční techniky. Vznikají první radioamatérské stanice osazené 
polovodiči a začíná se rozvíjet nové odvětví – profesionální výroba stanic pro 
radioamatéry. 

• Objev integrovaných digitálních obvodů koncem padesátých let a o desetiletí 
později první mikroprocesory představují další kvalitativní skok: digitální 
technika a mikroprocesory pronikly do kmitočtových ústředen radiostanic, do 
ovládacích systémů stanic a později do signálové techniky, kde fungují jako 
digitální filtry, detektory, demodulátory a modulátory a spektrální analyzátory. 
V současné době již není v silách radioamatérů, aby v domácích podmínkách 
s jednoduchými výrobními prostředky a jednoduchou  měřící  technikou  mohli 
v plném rozsahu konkurovat profesionálním výrobcům. Nicméně existuje ce-
lá řada přístrojů a doplňků, které lze a vyplatí se je radioamatérsky vyvíjet 
a vyrábět (např. výkonové zesilovače a antény). 

 
Přijímač s vysílačem si teoreticky můžete zkonstruovat sami, ale nejspíše si 
zakoupíte profesionálně vyráběné zařízení – buď ze široké nabídky prodejců nové 
techniky (viz třeba kontaktní adresy v reklamní části časopisu Radioamatér), nebo z 
inzerátů, kde jsou nabízena zařízení starší. Výrobci dodávají širokou paletu stanic: 
přijímače s vysílači sdružené do transceiverů (z angl. Transmitter = vysílač a 
Receiver = přijímač) v širokém rozpětí vlastností a cen. Obraťte se na zkušenější 
radioamatéry a poraďte se, s jakým zařízením začít.  
 
Transceiver se skládá z přijímacích obvodů, vysílacích obvodů, společných částí a 
pomocných obvodů, mezi něž patří napájecí zdroj (vestavěný nebo přistavěný), 
elektronický telegrafní klíč, interface (obvod styku) k počítači, obvod na automatické 
doladění antény, měřící část apod. 
 
Přijímací část zpracovává vysokofrekvenční rádiový signál na akustický signál:  

• Rádiový signál přijatý anténou se přepojuje do přijímacího řetězce 
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• Z rádiového spektra se vyfiltruje pouze ten signál, který požadujeme 
• Signál se demoduluje (vyjme se z něj vložená informace) 
• Rádiový signál se zesiluje z úrovně řádu desetin mikrovoltu na potřebný 

akustický výkon, který se pomocí akustického měniče (sluchátek, 
reproduktoru) nebo obrazového monitoru převádí na srozumitelný zvukový 
signál nebo písemný či obrazový záznam. 

 
Vysílací část generuje rádiový signál, vnáší do něj přenášenou informaci (tj. moduluje 
jej akustickým signálem nebo při použití telegrafního přenosu jej klíčuje), zesílí jej na 
potřebný výkon, odfiltruje z něj nežádoucí složky a předá jej do vysílací antény.  
 
Oba řetězce – přijímací a vysílací – jsou složeny z obdobných obvodů a stupňů, liší 
se však výkonovými úrovněmi zpracovávaných signálů a směrem zpracování: 
přijímací řetězec zpracovává signály z antény až do akustického výstupu, zatímco 
vysílač opačným směrem od modulačního signálu po anténu. 
 
Při zpracování přijímaného a vysílaného signálu se používá do značné míry společná 
obvodová technika: společné směšovače, filtry, demodulátory, generátory signálů a 
digitální systém ovládání.  
 
Transceiver je řešen jako autonomní přístroj, který ke komunikaci potřebuje doplnit 
jen anténou, mikrofonem a telegrafním klíčem, popřípadě propojkou s počítačem. 
 
Jak vybrat krátkovlnný transceiver?  
Otázka není až tak jednoduchá, nemáme-li se ukvapit. Proto bude dobře si položit 
několik základních otázek: 
1) Kolik peněz mohu investovat? 
2) Jaké činnosti se chci na KV věnovat? 
3) Jaké mám technické zázemí (prostor v bytě, prostor na antény, elektroinstalaci 
atd.)? 
4) Jaké mám zázemí (rodina, sousedé)? 
5) Jaké mám časové možnosti? 
6) Jaké mám možnosti zajištění oprav transceiveru? 
 
Ad 1) Obecně lze říci, že v současné době je k dispozici takové množství nových i 
starších přístrojů v nejrůznějších cenových relacích, že si transceiver může vybrat a 
koupit téměř každý. Ceny se pohybují od několika stokorun za stanici třeba s malou 
závadou až po nové „vlajkové lodi“ renomovaných firem za čtvrt milionu.  
Ad 2, 3) Základními a tradičními druhy provozu na krátkých vlnách jsou CW a FONE. 
Oba způsoby používají amatéři již od dob vzniku amatérského vysílání. Dlouho 
kralovala telegrafie. Až s příchodem SSB se srovnatelnou komunikační účinností se 
provoz FONE masově rozšířil díky výrobě transceiverů, které „umí“ CW i SSB. K 
jejich provozování není kromě antény, mikrofonu a klíče potřeba žádné další 
vybavení a téměř všechny továrně vyrobené přístroje produkují kvalitní CW i SSB 
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signály. Běžný transceiver poskytující vf výkon 100 W zabere poměrně malý prostor, 
takže nenáročné vysílání CW/SSB lze provozovat i v malém bytě.  
Pokud se zájemce hodlá věnovat některému z digitálních druhů provozu, pak musí 
investovat ještě do počítače s příslušenstvím. To bývá snesitelná záležitost vzhledem 
k tomu, že počítače dnes patří k běžnému vybavení domácnosti. Díky dnešním 
snadno dostupným programům lze DIGI módy provozovat i s jednoduchým SSB 
zařízením.  
Pokud si amatér může dovolit alespoň minimální anténní výbavu (vertikál, dipól), 
může dosáhnout velmi slušných výsledků, aniž by zruinoval rodinný rozpočet.  
Ten, kdo se nemusí příliš ohlížet na náklady a má k dispozici dostatečný prostor na 
stavbu antén, má možnost výběru z velkého množství transceiverů a výkonných 
zesilovačů. Je však třeba myslet na to, že nejdražší zařízení nemusí být vždy 
nejlepší. 
Ad 4,5) Často se stává, že rodina našemu koníčku z nejrůznějších důvodů příliš 
nepřeje nebo se staneme obětí netolerantního souseda. Obojí dohromady je 
vražedná kombinace a pak nezbývá, než se uchýlit do ústraní v podobě zahradní 
chatičky nebo chalupy, kde většinou nalezneme klid, tiché místo bez radiového 
smogu a prostor pro anténu, často i směrovku. Pro tento případ je vhodné zakoupit 
menší, snadno přenosné zařízení, které se vejde do tašky. Stejně vhodné je i pro 
amatéra na dovolené nebo pro toho, kdo hodně cestuje a chvíle volna chce věnovat 
nenáročnému vysílání. Malý a lehký transceiver je neocenitelný i pro toho, kdo 
podniká nejrůznější výlety po zajímavých lokalitách primárně za účelem vysílání.  
Naopak pro špičkový DX-ing a velké mezinárodní závody je nezbytné rovněž 
špičkové a velmi odolné zařízení, jehož cena je často srovnatelná s cenou málo 
ojetého automobilu. Kromě movitých jednotlivců tuto činnost provozují i party 
nadšenců, kteří pro soutěže shromáždí transceiverů více. Spolu s impozantními 
kilowattovými zesilovači a ještě impozantnějšími anténními systémy na 
odpovídajících pozemcích se ceny takových sestav pohybují v řádu milionů korun.  
  

Přístroje z druhé ruky 
Kdo již měl možnost porovnat supermoderní transceiver se starším elektronkovým 
modelem, mohl si všimnout, že kromě vzhledu těch rozdílů není tolik. Již dříve 
existovaly vymoženosti jako passband tuning, přepínatelná šíře pásma, notch filtr 
apod. To znamená, že i se starším přístrojem můžeme na pásmech výborně 
pracovat. Mnohé ze starších strojů obsahují napájecí zdroj, jsou kompaktní a 
nepotřebují přídavná zařízení. Musíme ale počítat s tím, že kmitočtová stupnice 
nebude mít jemnější dělení než 1 kHz, že stabilita kmitočtu není taková jako u 
moderních syntezátorù a že nastavení elektronkového vysílače trvá poněkud déle. 
Příkladem staršího přístroje, jehož mnohé technické parametry nebyly dodnes 
překonány, je např. DRAKE TR-7. Starší technologie rovněž dovoluje amatérské 
opravy a modifikace, což dává prostor k využití technické fantazie a zručnosti k
nejrůznějším zlepšením. 
 Při koupi starších přístrojů je třeba věnovat pozornost jejich stavu. Zaměřit se 
zejména na mechanické díly, jako otočné přepínače, vůle v hřídelích ladicích 
kondenzátorů, mrtvý chod ladicích převodů. K elektronkovým přístrojům zajistit 
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náhradní elektronky.  
Ke každému továrnímu transceiveru by měla existovat dokumentace, přinejmenším 
uživatelský manuál. Velmi výhodná je i servisní dokumentace pro snadnější 
opravitelnost.  
 

Nové přístroje 
Jejich konstrukce je poplatná novým technologickým trendům, které dovolují neustálé 
zmenšování rozměrů radiostanic. Prakticky jediným omezujícím prvkem jsou dnes 
velké chladiče výkonových tranzistorů, které v přístroji zabírají 30-50 % prostoru.  
 
Více v kapitole 8. Transceivery. 
 
Anténa 
Josef Plzák, OK1PD 
Anténa je specifickým druhem elektronického obvodu. Běžné obvody složené 
z cívek, kondenzátorů, odporů a dalších prvků jsou určeny ke zpracování 
vysokofrekvenčního signálu, jehož výkon zůstává v obvodu samém, aby vykonal 
předpokládanou očekávanou funkci – z něj je pouze část ztracena přeměněnou 
v teplo. To platí pro obvody, jejichž rozměry jsou vůči vlnové délce zpracovávaného 
signálu velmi malé. U obvodů o větších, vůči vlnové délce již nezanedbatelných 
rozměrech se další část energie vyzáří ve formě elektromagnetických vln do 
prostoru. Obvod, který je navržen tak, aby vyzářil maximum elektromagnetické 
energie do prostoru se nazývá anténa a stav, při němž vyzáří nejvíce energie, se 
nazývá rezonance. 
 
Anténa je součástí stanice, od níž očekáváme, že vyzáří do požadovaného směru 
výkon vysílače s co největší účinností, neboli – jak se říká mezi radioamatéry – „že 
dokáže udělat pořádný signál“. K pochopení chování antén je třeba seznámit se se 
základními parametry antén, avšak dobrými anténáři se stáváme až s léty 
zkušeností. V této části budou popsány parametry antény na příkladu dipólu jako 
výchozího typu antén a budou zde uvedeny i základní zásady konstrukce drátových 
antén.  
 
Anténa je duší stanice: na volbě antény, na její instalaci a na jejím přizpůsobení 
k vysílači závisí, jak silný signál stanice vyprodukuje. Nejdůležitějšími parametry 
antény jsou zisk, vyzařovací diagram, polarizace a vstupní impedance. Vyzařování 
dále ovlivňuje její umístění vůči Zemi, poloha vůči terénním předmětům a vodivost 
povrchu Země, nad níž je anténa instalována. 
 
Základní pojmy a vlastnosti 

Rezonance 
Stav, při němž se vyzáří nejvíce energie z antény do prostoru se nazývá rezonance. 
Při rezonanci se přesouvá elektrický náboj z jednoho konce antény na druhý a zpět 
v čase jednoho vysokofrekvenčního cyklu; nejmenší rezonanční délkou je polovina 
délky vlny. Anténa však může rezonovat i na celočíselných násobcích půlvlnné délky, 
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hovoříme pak o harmonické anténě. Vysokofrekvenční proud má při základní 
rezonanci své maximum uprostřed antény, napěťová maxima jsou na koncích antény 
a jejich fáze je o 1800 pootočena, napěťové minimum leží uprostřed antény. Anténa 
se chová jako sériový rezonanční obvod: vodič antény má indukčnost, mezi elementy 
antény je kapacitní vazba a vyzařovací odpor je ekvivalentem sériového odporu 
rezonančního obvodu. V rezonanci jsou hodnoty imaginárních složek impedance 
(impedance kapacity a impedance indukčnosti antény) stejně velké a vzájemně se 
kompenzují; proto v rezonanci protéká anténou největší proud. 

Vstupní impedance 
Vstupní impedanci antény měříme na vstupní svorce antény, tj. místu, na něž se 
připojuje napájecí vedení přivádějící vysokofrekvenční energii z vysílače. Napájecím 
vedením mohou být koaxiální kabel nebo dvoudrátové vedení. Nejsou-li vstupní 
impedance antény a napájecího vedení totožné, je nutné anténu přizpůsobit 
anténním přizpůsobovacím členem – tunerem – zapojeným mezi napájecí vedení a 
vstupní svorky antény. Správnost přizpůsobení kontrolujeme pomocí reflektometru. 
 
Vstupní impedance (impedance místa, v němž je anténa napájena) je dána poměrem 
napětí a proudu v tomto místě. Jestliže půlvlnnou anténu v jejím středu přerušíme a k 
oběma těmto bodům připojíme napájecí vedení (např. koaxiální kabel), získáme 
půlvlnný dipól napájený v jeho středu. Vstupní impedance půlvlnného dipólu 
napájeného uprostřed se pohybuje od desítek ohmù až zhruba do sta ohmù v závis-
losti na výšce nad zemí.  
 
Napájíme-li půlvlnnou anténu mimo její střed, vstupní impedance vzrůstá. Svého 
času populární anténa Windom je půlvlnná anténa napájená ve vzdálenosti 36 % 
celkové délky od konce antény. V tomto místě se blíží vstupní impedance 600 Ω a 
lze proto napájet anténu jednoduchým drátem, jehož ideální impedance ve volném 
prostoru má právě tuto hodnotu. Nejvyšší impedance půlvlnné antény je na jejích 
koncích: dosahuje až několika tisíců ohm.  

Vyzařovací diagram 
 
Vyzařovací vlastnosti antény jsou znázorňovány pomocí horizontálního a vertikálního 
vyzařovacího diagramu. Horizontální vyzařovací diagram (v rovině rovnoběžné se 
zemským povrchem) je dán typem antény; zakresluje se jím předpokládaná úroveň 
vyzářeného signálu v horizontální rovině. Skutečný vyzařovací diagram může být 
ovlivněn okolními předměty (stromy, budovami, elektrickým vedením). Proto pokud je 
to možné, vyhledáváme pro instalaci antény volný prostor. Vertikální vyzařovací 
diagram (v rovině kolmé na zemský povrch) závisí na výšce antény nad zemským 
povrchem. Obecně platí, že čím výše je anténa instalovaná, tím je nižší vyzařovací 
úhel vyzářeného paprsku a tím je vyšší pravděpodobnost navázat mezikontinentální 
spojení. Pro blízká (kontinentální) spojení je naopak vhodnější instalace v nižší výšce 
(zhruba v desetině vlnové délky, čemuž např. odpovídá výška antény pro pásmo 80 
m asi 8 m nad zemí). 
 
Vyzařovací diagram půlvlnné antény umístěné ve volném prostoru má tvar 
uzavřeného prstence, jehož osou prochází anténa. Při instalaci půlvlnné antény do 
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reálného prostředí se energie vyzářená směrem k zemskému povrchu od povrchu 
odráží a skládá se s energií vyzařovanou anténou do volného prostoru. Výsledné 
pole závisí na výšce antény nad povrchem a na vodivosti země ve vzdálenosti do 
několika vlnových délek od antény. 
Horizontální vyzařovací diagram je dán typem antény. Směrové antény jsou 
navrženy tak, aby soustředily co největší část výkonu do jednoho směru. Skutečný 
horizontální směrový diagram může být deformován parazitními rezonancemi větších 
kovových objektů existujících v blízkosti zářiče: hromosvodů a jejich zemnící sítě, 
anténních stožárů, kotevních lan, okapů … U otočných směrových antén nás zajímá 
šířka hlavního laloku a předozadní poměr (poměr signálu o 180º posunutého vůči 
maximu k signálu maximálního laloku). Horizontální směrový diagram měříme ve 
spolupráci s místním radioamatérem (ve vzdálenosti odpovídající zóně přízemní 
vlny). 
Vertikální směrový diagram závisí výhradně na výšce nad zemí a na vodivosti země. 
Radioamatérskými prostředky jej nezměříme. 
 
Příklady vyzařovacích diagramů: 
 
Závislost úhlů vyzářené energie ve vertikální a horizontální rovině.  
 
Porovnává se vliv výšky umístění téže antény nad 
dokonale odrážející zemí.  
 
Obr. A ukazuje vertikální vyzařovací diagram dipólu 
instalovaného ve výšce půlvlny. 
 
 
Obr. B ukazuje, jak se změní vyzařovací diagram téže 
antény, umístíme-li ji ve dvojnásobné výšce. 
 
 
 
V obr. C jsou porovnávány horizontální vyzařovací 
diagramy v obou výškách: plná čára odpovídá anténě 
umístěné ve výšce λ/2 (pro paprsek  vysílaný  pod 
úhlem 300 vůči zemi), přerušovaná čára platí pro 
anténu ve dvojnásobné výšce (paprsek vysílaný pod 
úhlem 150 vůči zemi). 
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Porovnává se vliv výšky umístění téže antény 
nad průměrně odrážející zemí. Porovnání 
vyzařovacích diagramů téže antény (půlvný 
dipól pro pásmo 40 m) umístěné ve výšce λ/4 
(10 m) s anténou ve výšce λ/2 (20 m). Vyšší 
anténa vyzařuje maximum energie pod úhlem 
30º, nižší anténa vyzařuje pod vysokými úhly 
(je proto vhodnější pro blízká spojení). 
 
 
 
 
Vliv elektrických vlastností země na vyzářenou energii. 
Na obr.    je    porovnáván  vyzařovací  diagram 
vertikálního   dipólu  umístěného  nad  hladinou 
moře  a  nad   průměrnou   zemí   (o vodivosti 5 
mS/m  a  dielektrické  konstantě 13).  Vyzářený 
výkon nad hladinou moře je 4x vyšší v
s výkonem vyzářeným nad průměrnou ze
Vertikální anténa instalovaná nad zemí s velmi 
nízkou vodivostí je prakticky nepoužitelná. 
 

 porovnán
mí. 

Zisk antény 
poměrem maximální vyzářené energie posuzované antény k energii 

2) … (dB; W, W), kde P1 ... zisk antény, P2 ... zisk dipólu 
ě se označuje indexem i (Gi). Mezi ziskem dipólu a 

ou uvádějí zisk svých antén v Gi, tedy v porovnání s izotropním 

ktické 

oké rozlišení malých rozdílů (v grafech s decibelovou stupnicí jsou malé 

í 

 

Zisk antény je 
vyzářené referenční anténou. Jako referenční anténa je používán buď půlvlnný dipól, 
nebo isotropní zářič – teoretická anténa bez směrových vlastností, vyzařující 
rovnoměrně do všech směrů; vyzářená energie vytváří kouli o poloměru rovnému 
průměrnému vyzářenému výkonu, zatímco dipól, jehož vyzařovací diagram má tvar 
uzavřeného prstence, vysílá v maximu 1,636násobek průměrného vyzářeného 
výkonu. Velikost zisku se vyjadřuje v logaritmické míře, jejíž jednotkou je decibel (dB) 
podle vztahu porovnávajícího zisk antény se ziskem dipólu
G = 10.log (P1/P

Zisk antény vůči isotropní antén
isotropním zářičem platí 
G = 2,14+Gi (dB; dB) 
Výrobci antén s oblib
zářičem (lépe to lahodí očím); pro srovnání s dipólem je třeba odečíst 2,14 dB. 
K zavedení logaritmického poměru výkonů pro vyjádření zisku vedly pra
důvody:  

• Vys
rozdíly daleko výraznější); 
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• Zvýšení dynamického rozsahu v grafickém zobrazení (při stejném měřítku se 
poměr výkonu 10x vyjádří deseti dílky, poměr 100x dvaceti dílky, poměr 1000x 
třiceti dílky); 

• Celkový zisk nějaké soustavy je dán součinem všech zisků soustavy. Ze 
školních lavic si pamatujeme, že součin hodnot lze vyjádřit součtem jejich 
logaritmů; počítáme-li celkový zisk soustavy v decibelech, sečteme jednoduše 
decibely jejích částí. 

 
V decibelech se vyjadřuje i poměr napěťového zisku; výkonový poměr a napěťový 
poměr jsou ve vztahu 
P2/P1 = (E2/E1)2, … (W; V) 

Vyjádřeno v logaritmickém poměru 
10.log (P2/P1) = 20.log(E2/E1) … (dB; dB) 
  P1 … vstupní výkon  E1 … vstupní napětí 

P2 …  výstupní výkon  E2 … výstupní napětí 
 

Budeme si pamatovat: 
dvojnásobný výkonový zisk jsou 3 dB, dvojnásobný napěťový zisk je 6 dB, 
desetkrát větší výkon vyjádříme 10 dB, desetkrát větší napětí vyjádříme 20 dB, 
desetina výkonu je -10 dB. Jinak řečeno: chceme- li zvýšit sílu pole 10x, musíme 
zvýšit výkon 100x. 

 

Polarizace 
Elektromagnetický signál 
tvoří navzájem kolmé 
vektory elektrického (E) a 
magnetického (H) pole: je-li 
vektor elektrického pole 
rovnoběžný se zemí (a 
vektor magnetického pole 
kolmý k povrchu Země), 
hovoříme o horizontálně 
polarizovaném signálu; 
vertikální antény (kolmo 
postavené nad Zemí) 
produkují vertikálně 
polarizovaný signál. 
K optimálnímu přenosu 
signálu dojde, jsou-li vysílací i přijímací antény shodně polarizovány. Podmínka 
shodné polarizace, významná na velmi vysokých kmitočtech, není na krátkých vlnách 
důležitá: každý ionosférický ohyb či odraz od Země mění polarizaci signálu. Pouze 
budete-li při komunikaci s blízkými stanicemi porovnávat signály přijímané na 
vertikální a na horizontálně polarizovanou anténu, překvapí vás podstatně horší 
příjem signálů z vertikální antény. 
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Půlvlnný dipól 
Základním typem antény je vodič, jehož délka je rovna polovině vlnové délky. Délka 
půlvlnného drátu ve volném prostoru je 
L = 142,5/f kde 
L … délka drátu [m] 
f … kmitočet [MHz] 
(Vypočtená délka drátu je o 5 % kratší, než odpovídá elektrické délce.) 
 

Vertikální antény 
Vertikální antény jsou konstruovány tak, že jejich je zářič umístěn kolmo k zemskému 
povrchu. Jsou zpravidla čtvrtvlnné a jsou napájeny v patě. Víme již, že nejkratším 
vyzařovacím systémem je půlvlnná anténa. Čtvrtvlnná anténa musí být opatřena 
protiváhou, v níž se „zrcadlí“ druhá čtvrtvlna vertikálního dipólu. Vysokofrekvenční 
energie se od zemského povrchu odráží tím lépe, čím je vyšší vodivost zemského 
povrchu. Proto je zde – víc než u kteréhokoliv jiného typu antény – konečný úspěch 
závislý na vlastnostech zemského povrchu, na jeho schopnosti odrážet rádiový 
signál s co nejnižšími ztrátami.  
 
Existují dva základní typy vertikálních antén: 

• Vertikální anténa využívající zemský povrch jako protiváhu. Protože její 
účinnost přímo závisí na vodivosti země, zvyšujeme ji konstrukcí uzemnění. 
Moudré knihy doporučují položit kolem 120 drátů o délce nejméně jedné 
půlvlny mělce pod povrch tak, že směřují od paty vertikálu rovnoměrně do 
všech stran.  

• Vertikál typu „Ground plane“ se používá tam, kde není možné realizovat 
neladěnou protiváhu. Místo ní se použijí nejméně 3 vodiče v délce čtvrtvlny 
pečlivě vyladěné do rezonance. Tyto radiály jsou umístěny rovnoměrně nad 
zemí od paty zářiče, rovnoběžně s povrchem. Jejich konce musí být dokonale 
odizolovány od země, napětí, které se na nich nakmitá, může být až několik 
tisíců voltů vysoké.  

 
Vertikály jsou vhodné pro dálková (DX) spojení, neboť vyzařují rádiové signály pod 
velmi nízkým úhlem. Zatímco v ideálních podmínkách na mořském pobřeží (mořská 
slaná voda ideálně odráží) je vyzařován paprsek již pod úhlem od 1 až 3 stupňů, 
v městské zástavbě s podstatně horší vodivostí je vyzařovací úhel vyšší, až ke 25 
stupňům. Na nejdelších pásmech (160 m, 80 m) jsou vertikály používány expedicemi 
a lovci vzácných signálů. 
V městské zástavbě nejsou vertikály vhodné pro příjem slabých signálů, jsou citlivé 
na přízemní vlnu místního rušení.  
Vertikály jsou používány i na vyšších pásmech tehdy, nemáme-li prostředky či 
možnost výstavby směrové antény. Populární jsou vícepásmové vertikály: jednotlivé 
pásmové úseky jsou odděleny pásmovými zádržemi („trapy“). 

Směrové antény 
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Kombinací dipólů (řazením za sebou nebo vedle sebe) lze měnit vyzařovací 
charakteristiku antény. 
Nejpopulárnější směrovou anténou je anténa Yagi. Tvoří ji dva a více prvků v řadě za 
sebou umístěných tak, aby se jejich elektromagnetická pole sčítala ve směru 
vysílání.  
 

Napětí a fáze indukované 
do anténního prvku záleží 
na rezonančním kmitočtu 
prvku a na vzdálenosti 
mezi ním a napájeným 
prvkem (zářičem). 
Vzdálenost mezi prvky se 
pohybuje mezi 0,06 až 
0,25 λ.  
Jestliže anténní prvek 
rezonuje na kmitočtu 
nižším, než je rezonance 
zářiče (tj. je delší než 
zářič), pak se nazývá 
reflektorem a celková 
vyzářená energie se 
soustřeďuje ve směru proti 
reflektoru. 
Je-li anténní prvek kratší 
než zářič (rezonuje na 
kmitočtu vyšším, než je 
rezonance zářiče) pak se 
nazývá direktorem a 
vysílaná energie směruje 
jeho směrem. 
U dvouprvkového systému 
se největší zisk (malinko 
přes 5 dB) dosahuje při 
vzdálenosti prvků 0,06 λ 

bez ohledu, zda je použito reflektoru či direktoru (ty v tomto případu ovlivňují pouze 
směr vyzařování). Ve vzdálenosti větší víc ovlivňuje zisk direktor, než reflektor: ve 
vzdálenosti 0,18 λ je již vliv direktoru o 0,15 dB větší. Čím je vzdálenost mezi prvky 
menší, tím větší musí být rozdíl mezi rezonancemi. 
Tříprvkový systém složený ze zářiče, reflektoru a direktoru může dosáhnout 
maximální zisk vůči půlvlnému dipólu 7,2 dB. 
 
Vstupní impedance této antény je závislá na délce anténních prvků a na vzdálenosti 
mezi nimi:  

• Je nejnižší v okamžiku, kdy je zisk antény nejvyšší; 
• Vyzařovací odpor se snižuje se zmenšující se vzdáleností mezi zářičem a 

pasivním prvkem; 
• Rezonanční kmitočet zářiče není ovlivňován rezonancí pasivních prvků.  
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Smyčkové antény
Celovlnná anténa zapojená do smyčky („LOOP“) rezonuje o několik procent (o 3 až 
4%)  výš,  než  by  odpovídalo  její  skutečné  délce.  Jestliže  horizontální  smyčku 
upevníme co nejvýše nad zemí, na příhodném místě ji  přerušíme a na přerušené 
konce zapojíme napájecí vedení, získáme univerzální anténu použitelnou i na všech 
vyšších pásmech. Vstupní impedance na základním pásmu je okolo 100 ohm. Pokud 
použijeme dvoudrátové vedení  a  zavedeme je  až  ke  stanici,  můžeme si  pomocí 
tuneru anténu přizpůsobit na jakýkoliv kmitočet. Teoretický zisk oproti půlvlnnému 
dipólu je kolem 2 dB. Anténa může být natažena do jakéhokoliv směru, a to i vertikálně 
nebo  šikmo.  Konstrukčně  nejjednodušší  variantou  je  trojúhelník  („DELTA“  - 
postavený na základnu, nebo na jeden z vrcholů), nebo čtverec. Polarizace antény 
závisí  na  místě  napájení  –  vertikální  polarizaci  vyvolá  připojení  v polovině 
vertikálního  úseku  smyčky.  U  vertikálně  polarizovaných  smyčkových  antén  se 
nedoporučuje kotvení na kovových podpěrách, jsou-li umístěny v těsné blízkosti. 

Smyčkové antény jsou málo závislé na vodivosti země.

Rezonující  celovlnná smyčka je  základem další  směrové antény -  antény  QUAD. 
Quad je složen nejméně ze dvou smyček vertikálně upevněných na otočný nosný 
systém. Optimální vzdálenost smyček je 0,125 λ. Smyčky jsou vyladěny na různé 
kmitočty:  smyčka vyladěná na pracovní  kmitočet  slouží  jako zářič,  druhá smyčka 
může být  prodloužena o  několik  procent  délky  (okolo  2,5  %)  –  pak působí  jako 
reflektor, nebo může být o stejný rozdíl kratší – pak působí jako direktor.

Uživatelé  Quad  chválí  jako 
účinnou  anténu,  v porovnání 
s jinými  směrovými  anténami 
méně náročnou na prostor, méně 
závislou  na  místním  rušení  a 
hlavně  umožňující  instalaci  až 
šesti  pásmových  systémů  na 
jednu  nosnou  konstrukci. 
Teoretický  maximální  zisk  vůči 
dipólu  je  7,2  dB,  předozadní 
poměr  lze  ladit  změnou  délky 
parazitního  prvku.  Rezonance 
Quadu je údajně méně citlivá na 
výšku, než u jiných směrovek.

Na druhé straně anténa vyžaduje trvalou péči – je mechanicky více „rachitická“ než 
celokovové směrovky a zvláště uchycení vodičů na nosné konstrukci ve vichřicích 
trpí.
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šeho plánování je 
mapování okolí našeho stanoviště: 

ouhlas s instalací antény. 
 
Druhým krokem je výběr vhodného typu 
antény a uzavření dohody s vlastníkem 
nemovitosti, na níž bude anténa 
instalována. Bohužel výběr antény je vždy 
kompromisem mezi snem a realitou. V 
historické městské zástavbě se 
pravděpodobně budeme muset spokojit 
s velmi jednoduchým drátovým projektem, 
zvláště bydlíme-li v městském centru (totéž 
platí pro jakékoliv jiné stanoviště, máme-li 
hluboko do kapsy: drátovou anténu si 
můžeme pořídit již za několik stovek). 
V panelákové zástavbě (získáme-li souhlas 
vlastníka domu) si můžeme dovolit víc, např. směrovku pro pásma 30 až 10 m a 
zkrácený vertikál na 80 a 40 m; takový panelákový projekt představuje 
mnohaměsíční práci a přijde nás na nejméně 20000 Kč. Pokud vlastníme domek 
s větší zahradou (a máme-li k tomu i dostate ční rezervu), můžeme si 
ovolit až 25 m vysokou věž s rozsáhlým anténním systémem. A pokud vlastníme 

bezpečně Vám pomohou k první dvěma stům zemí DXCC. Jsou 
hodné pro rychlý start. V této části jsou převzaty články ze zvláštního vydání 
časopisu německých amatérů CQ DL – Special „Auf die Kurzwelle“. 

  
  

 

Plánujeme anténu
Dříve než si začneme vybírat, jakou anténu si postavíme, si musíme ujasnit, 
k jakému účelu mají antény sloužit: jaká pásma nás zajímají, s kým (= na jakou 
vzdálenost) chceme komunikovat. Pro dálkový (DX) provoz v pásmech 40 až 10 m je 
přijatelným kompromisem výška antény okolo 20 m, pro pásma 20 až 10 m výška 
poloviční. Pokud zvolíme pro začátek drátovou půlvlnou anténu, budeme muset 
počítat pro pásmo 40 m se vzdáleností uchycení konců antény alespoň 20 m.  
 
Prvním krokem na
z
zjistíme rozměry a orientaci budov, 
rozmístění a výšku okolních stromů, 
zakreslíme rozměry volného prostoru. 
Z plánku odhadneme vhodná místa 
k instalaci antény. Zjistíme, komu tato místa 
patří a projednáme s majitelem předběžný 
s

čnou finan
d
dům na samotě s obzorem otevřeným na desítky kilometrů a máme kapsu 
dostatečně zaplněnou, můžeme si vybudovat „anténní farmu snů“.  
 
Drátové projekty 
Drátové antény jsou nejlevnější, jsou nejméně náročné na mechanické díly, lze je 
rychle zhotovit a 
v
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KV anténa snadno a rychle 
Dipl.-Phys. Thilo Kootz, DL9KCE 
Volně přeložil Karel Matoušek, OK1CF 
 
Pokud chceme být rychle provozuschopní na krátkovlnných pásmech, měli bychom 
určitě uvažovat o obyčejném dipólu. Tato anténa je levná, univerzální a není tak 
špatná. 
 
"Konečně smím už vysílat na krátkých vlnách ...", pomyslí si mnozí z vás a ihned 
přichází první nápady, které se týkají vhodné antény. Mít směrovku by bylo pěkné, 
ale ne tak snadno proveditelné, kromě toho jí lze snadno pokrýt pouze horní 
krátkovlnná pásma. Dipól je dobrá anténa, ale pokrývá pouze jen jedno pásmo, 
multiband dipól nebo W3DZZ snad pásma dvě. Zázračná všepásmová anténa, před 
tím mne už mnoho lidí varovalo.. Co tedy udělat, abychom mohli rychle začít vysílat? 
 
Vstupní odpor 
 
Půlvlnný dipól je oblíbený proto, že jeho vstupní impedance je přibližně kolem 50 
ohmů; umožňuje tak přímé připojení přímo ke koaxiálnímu kabelu bez dalšího 
přizpůsobení na straně vysílače (všechny moderní transceievery mají výstupní 
impedanci 50 ohmů). Mnozí z vás postupně zkracují konce ramen dipólu tak dlouho, 
dokud nedosáhnou co nejlepšího ČSV (anebo zkracují ramena tak dlouho, až jsou 
dráty krátké, hi!). To všechno bychom ale nemuseli dělat, pokud bychom si nedělali 
hlavu z toho, že budeme používat anténu, která by neměla přesně požadovanou 
impedanci 50,0 ohmů. Pokud bychom to udělali, ihned nám vyvstane otázka, jak 
takovou anténu napájet, když nemá 50 ohmů? Koaxiálním kabelem to nelze provést, 
protože  by se na kabelu objevily velké stojaté  vlny. Místo koaxiálního kabelu 
použijeme tedy dvoudrátové napájecí vedení. Pak impedanci, která se udává pro 
danou anténu, ani nemusíme přesně znát. Tu jednoduše přeneseme pomocí 
dvoudrátového napájecího vedení do ham-shacku, respektive ji přetransformujeme. 
Můžeme si ale její impedanci spočítat, například pomocí anténního simulačního 
programu uvedeného v [61]. Spočítaná impedance mé antény je uvedena v tabulce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvoudrátové vedení 
 
Výhodou dvoudrátového (symetrického) napájecího vedení je, že se proudy a napětí 
v obou vodičích (při pohledu „zdálky“) vyruší. Tím je dvoudrátové vedení vhodné k 
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přenosu elektromagnetické energie s minimálními ztrátami, které jsou daleko menší, 
než u koaxiálního kabelu. Anténu ale můžeme provozovat teprve tehdy, máme-li k 
dispozici symetrické přizpůsobení impedance Zshack na impedanci transceiveru 50 
Ohmů.  
 
Anténní tuner 
Nic ale není zadarmo. To znamená, že u takto jednoduché antény budeme pro její 
přizpůsobení potřebovat anténní tuner. Ty jsou nabízeny s již hotovým výstupem pro 
symetrické dvoudrátové napájecí vedení. Zrovna tak dobře ale fungují nesymetrické 
tunery s přidaným balunem (symetrizačním obvodem). Automatickým tunerem bývá 
vybaveno mnoho transceiverů, pak je třeba přidat pouze symetrizační člen; platí to 
však pouze v případech, kdy leží přizpůsobovaná impedance v rozsahu ladění 
automatického tuneru. V takovém případě si pohrajeme s délkou napájecího vedení 
(nepatrně je prodloužíme či zkrátíme, abychom dosáhli impedanci, s níž si tuner již 
poradí).  
 

 
 
Délka antény 
Pro volbu délky a výšky zářiče platí následující zásady: 

• Krátký zářič zajistí pouze nižší zisk na nižších kmitočtech; 
• Malá výška nad zemí = vysoký vyzařovací úhel; 
• Vysoký vyzařovací úhel je vhodný pro místní (evropská) spojení; 
• Dálková spojení uskutečněná s malým horizontálním úhlem vyžadují větší vý-

šku nad zemí; 
• Na nejnižších pracovních kmitočtech je největší zisk antény ve směru kolmém 

na zářič; 
• S rostoucím kmitočtem se přesunuje maximálně vyzářený výkon do směru 

vodiče antény. 
Délka antény je optimální 2x16,75 m, anténa je zhotovena z měděné licny o průměru 
3 mm. 
Anténu natáhneme mezi dvěma stromy (resp. budovami či budovou a stromem – 
autor instaloval tuto anténu na zahradě mezi dvěma stromy ve výšce 12 m). Zářič je 
napájen symetricky dvojlinkou o charakteristické impedanci 450 Ω  délky cca 10 m. 
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Mechanické provedení 
Chceme-li mít z antény radost delší dobu, pak věnujme pozornost pečlivému 
provedení.  
 
Zářiče jsou na koncích upevněny do keramických izolátorů, ve střední části jsou 
uchyceny ve středovém dílu zhotoveného z desky z izolačního materiálu (plastu, 
epoxidu, teflonu). Deska je opatřena dvěma otvory pro koncové uchycení zářičů, 
dvěma otvory pro uchycení dvojlinky a třemi pomocnými otvory určenými 
k mechanické stabilizaci dvojlinky. Konce zářičů i konce dvojlinky nesmí být 
mechanicky namáhány a obvody děr zbavíme ostrých hran, jinak riskujeme, že se 
dráty působením větru a mechanickou námahou poškodí. Konce zářičů a oba vývody 
linky jsou zakončeny pájecími oky, která jsou pevně spojena a stažena šrouby. 
Konce zářičů jsou protaženy otvory středového dílu, pevně spojeny se zářiči (např. 
plastovými stahovacími pásky) a obloukem vedeny ke šroubům.  
K omezení  mechanického namáhání konců dvojlinky tahem je středový díl opatřen 
třemi otvory, jimiž provlečeme uchycení (např. plastové stahovací pásky), nesoucí 
plnou váhu dvojlinky.  
 
Pokud jsou zářiče připevněny na strom, je nutné jeden konec upevnit pružně přes 
kladku, uchycenou lanem na stromě. Lano vedoucí od konce zářiče kladkou je ve 
výšce zhruba 2 m nad zemí zakončeno závažím o hmotnosti cca 15 kg (tvárnicí 
s vyvrtaným otvorem, pytlíkem či nádobkou s pískem …).  
 
Mnoho úspěchů při stavbě a hodně nových zkušeností a krásných zážitků na 
krátkých vlnách! 
 

Invertované V – anténa chudého muže? 
Dipl. Ing. Eckar Schmitzer, DJ4BG 
Volně přeložil a upravil OK1PD 
 
Invertované V: Elektricky půlvlnný dipól, mechanicky upevněný pouze na jediný 
stožár ve středu antény. Konce zářiče směrují pod úhlem 45 až 500 k zemi. Ve směru 
kolmo na zářič leží maximum vyzářené energie. Na rozdíl od klasického dipólu 
anténa vyzařuje i ve směru zářiče. 
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  Obr. 1 - Klasický dipól   Obr. 2 - Invertované V 
 

Jméno antény je odvozeno z tvaru jejích obrysů – 
připomíná obrácené písmeno V. Střed antény uchycený na 
vrcholu stožáru má být co nejvýše, oba konce zářiče 
mohou být v krajním případě nízko nad zemí. Dodrží-li se 
sklon ramen zářiče mezi 45 až 50°, není minimum 
vyzařování ve směru zářiče příliš výrazné, anténa má tedy 
příznivější všesměrové vlastnosti. Anténa je méně 
mechanicky namáhána, než klasický dipól – je napájena ve 
středu zářiče koaxiálním kabelem, který je mechanicky 
uchycen na stožár, takže jeho váha nezatěžuje zářič. 
Anténa je mechanicky uchycena ve třech bodech a je proto 
i odolnější ve vichřicích. 
 
V porovnání s klasickým dipólem je její maximální zisk o 2 
dB nižší (= -1/3 S), ale její příznivější vertikální vyzařování a 
všesměrové vlastnosti tento menší zisk plně vynahrazují. 
 
Pokud střecha vašeho domu není zhotovena z vodivých 
materiálů, můžete invertované V instalovat i pod sedlovou 
střechou. 
 
Na obr. 3 je znázorněna anténa zkonstruovaná autorem 
článku. Je navržena pro pásmo 10 MHz a instalována nad 

plochou střechou garáže. Druhý konec zářiče je upevněn na stromě. Výkyvy stromu 
ve větru jsou kompenzovány závažím o hmotnosti kolem 1 kg, přivázaným na lano 
procházející kladkou ke koncovému isolátoru. 
 
Zářič měří 14,85 m, je napájen uprostřed a je vhodné vložit mezi napájecí koaxiální 
kabel a střed antény symetrizační člen (balun). Autor používá koaxiální kabel R213U
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 Stožár  je složen  ze tří trubek o průměru 48 mm, dlouhých 2 m. Pata stožáru je 
uchycena dvěma držáky ke stěně garáže. Zářič je zhotoven z měděné licny 
isolované PVC. Je vhodné použít zářič o něco delší a jeho přesnou délku nastavit 
nalezením nejlepšího přizpůsobení. U popsané antény bylo dosaženo ČSV = 1,2; 
přebytečný drát nebyl odstřižen, ale po protažení isolátorem veden zpět ke středu 
antény a fixován. 

 
Obr. 3. Anténa DJ4BG 
 
Autor používá QRP vysílač o výkonu 5 W. Přes tak nízký výkon uskutečnil pomocí 
této antény 2200 spojení s mnoha zeměmi ze všech světadílů. Dobrý příklad 
k následování! 
 

Amatérská stavba dipólů 
Uwe Schindler, DL5ZBI 
Volně přeložil a upravil OK1PD 
 
Starý dobrý klasický dipól! Jak se lze přesvědčit z mnoha popisů radioamatérských 
stanic, jsou klasické dipóly stále používány, zejména na nejdelších pásmech. 
 
Dipól lze snadno realizovat a je-li vhodně umístěn, představuje hodnotnou anténu. 
Přesto u mnohých amatérů přetrvává nejistota, zda se svépomocné dílo podaří. 
Chceme Vám přiblížit vše, co je třeba vědět k úspěšné konstrukci dipólu. 
 
Jednoduché nástroje a dostupný materiál  
K nastavení antény budou stačit nejjednodušší prostředky: pásmový metr a skládací 
metr na měření délky, reflektometr (měřič stojatých vln) a transceiver. Z nářadí si 
připravíme pilku, vrtačku, kombinačky, pájku 100 W a šroubovák. 
Před nákupem materiálu bude třeba rozhodnout, zda použijeme anténní symetrizátor 
(balun), nebo zda jej oželíme. Balun se používá proto, aby: 

• Vyzařovací diagram antény odpovídal teorii (odstraňuje „šilhání“ antény); 
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• Byl omezen vysokofrekvenční proud protékající opletením koaxiálního kabelu 
v důsledku nesymetrického napájení symetrické antény (proud napájející 
ramena dipólu se může vlivem nesymetrie vůči zemi lišit, rozdíl proudů se pak 
vyrovnává v opletení koaxiálního kabelu). Tento proud pak může vyvolat 
rušení přístrojů ve stanici, ale i v blízkém okolí. 

 
Na obr. 1 je zapojení napěťového balunu. Na ferromagnetickém toroidu (Amidon 
T200-2) je navinut vysokofrekvenční transformátor zhotovený ze svinutého 
trojdrátového vinutí (drát o průměru alespoň 2 mm se smaltovou isolací). Pro pásma 
od 7 MHz výše navineme 10 závitů, pro nejnižší pásma až 15 závitů. 
Koaxiální kabel je přiveden na nesymetrický vstup (vývody c1, b2), zářič na vývody 
a2, b1. 
 
Obr. 1. Zapojení symetrizačního transformátoru (balunu) 1:1 
 

Doma vyrobený balun je výrazně 
levnější než profesionální, vlastnosti 
profesionálního balunu jsou však 
zaručeny výrobcem. 
 
Další možností jak zmenšit proud je 
použití cívky zhotovené navinutím 
patního konce napájecího koaxiálu na 
průměr 15 až 20 cm: pro 14 MHz a 
výše postačí 10 závitů, pro nižší 

pásma se přiměřeně přidá počet závitů nebo se zvětší průměr cívky. 
 
(Poznámka OK1PD: pro jednopásmové použití lze upravit délku napáječe tak, aby 
rezonoval jako čtvrtvlnné vedení. Pro pásmo 80 m a koaxiál s koeficientem zkrácení 
0,7 jde o délku přibližně 14 m. Otevřené čtvrtvlnné vedení působí jako výborný 
symetrizátor). 
 
Náčrt několika osvědčených provedení středových isolátorů je na obr. 2 až 4:  

 
Obr. 2: Jednoduchý středový isolátor.  Obr. 3: Středový isolátor s příchytkou  
Otvor o průměru 16 mm je určen pro   koaxiálního kabelu 
 připevnění koaxiální zásuvky. 
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Středové isolátory lze zhotovit 
z nenavlhavého isolantu odolávajícího 
ultrafialovému záření (sklolaminát, plast, 
keramika, plexisklo).  
 
Koncové isolátory musí snést několik kV 
vysokofrekvenčního napětí. Jeden 
keramický vajíčkový isolátor nestačí, 
použijte 2 až 3 spojené nevodivou šňůrou. 
Nevodivou šňůru použijeme i pro upevnění 
koncových isolátorů na mechanické úchyty 
antény. 
 
 

Obr. 4. Část středového isolátoru s upevněným balunem. 
 
Délka dipólu 
 
Délku dipólu lze vypočítat podle vzorce 
 
L = 1,5. 108/f, kde je  L délka antény (m) a  f kmitočet (Hz),   
 
nebo 
 
L = 150/f, kde je f  kmitočet (MHz) 
 
Ve skutečnosti anténa rezonuje na kmitočtu nižším, než vypočítaném. Je to dáno 
vlivem konečného průměru anténního vodiče (přibližně -5% pro drát) a vlivem 
kapacity mezi anténou a okolím. Hodnotu zkrácení vlivem okolí nelze odhadnout. Lze 
ji odvodit z její resonance.  
 
Proto použijeme tento postup: 

• Instalujeme anténu vypočítané délky na definitivní místo; 
• Pomocí reflektometru a transceiveru (lépe: pomocí gridip metru, nebo pomocí 

anténního analyzátoru) najdeme rezonanční kmitočet; 
• Anténu zkrátíme v poměru rezonančního a skutečného kmitočtu. Činitelem 

dL/df z tabulky I. násobíme rozdíl rezonančního kmitočtu od požadovaného 
pracovního kmitočtu. 

 
Tab I.: Délka dipólu a změna délky na přeladění o 100 kHz: 
 

f (MHz) L (m) dL/df (m/100kHz) 
1,815 82,640 -4,370 
3,500 42,860 -1,130 
7,000 21,430 -0,300 
10,100 14,850 -0,150 
14,000 10,710 -0,070 
18,068 8,300 -0,050 
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21,000 7,140 -0,030 
24,890 6,030 -0,020 
28,000 5,360 -0,018 

 
Příklad: 
Navrhujeme anténu pro kmitočet 3,700 MHz. 
Zářič o délce 42,86 m rezonuje na kmitočtu 3,25 MHz.  
Rozdíl mezi žádaným a skutečným kmitočtem: Δf = 3,700 – 3,250 MHz = 450 kHz 
Zkrácení antény: 4,5 x 1,13 = 5,085 m 
Každou polovinu dipólu zkrátíme o 2,54 m a znovu přeměříme rezonanci. 
 

Jednoduchá přenosná anténa: dvojitý Zeppelin bez řebříčkového 
vedení 
Manuel Klärig, DL2MAN 
Volně upravil OK1PD 
 
Dvojitý Zeppelin: symetrická anténa napájená vyladěným napáječem. Při délce 
zářiče λ/2 a lichých násobcích této délky je použito otevřené napájecí vedení délky 
λ/4, při délce zářiče λ a celých násobcích této délky se používá uzavřené napájecí 
vedení délky λ/4. Anténa je vícepásmová. 
 
Anténa byla vyvinuta pro přenosnou stanici. Je zhotovena z dvoulinky 2 x 0,75 mm2, 
určené k napájení reproduktorů. Napěťový průraz u malých VF výkonů nehrozí. 
Anténa je používána s transceiverem IC-706 o výstupním výkonu 50 W. Sestavená 
anténa je na obr. 1.:
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Nové razítko



 
Pracovní postup 

Dvoulinka se rozdělí v délce 10,21 m na 
dva vodiče, z nichž budou dva zářiče. 
Přechod zářičů na napáječ se zajistí před 
dalším rozdělením uzlem a opatří se pro 
případné zavěšení v tomto místě 
plastikovým páskem protaženým uzlem a 
tvořícím závěsné oko. 
Zbývající dvoulinka se zkrátí na délku 
12,95 m a odisolované konce dvoulinky se 

opatří banánky. Anténa se přizpůsobí jakýmkoliv tunerem se symetrickým výstupem. 
Délka antény i napáječe není kritická. Při použití nylonové šňůry k zavěšení konců 
antény není potřeba použít koncové izolátory; pokud je použijeme, je zapotřebí i je 
zavěsit silonovou šňůrou. 
 
Anténu lze uchytit mezi dva pevné body (stromy, budovy, stožáry) nebo zavěsit jako 
invertované V na vysoký pevný bod závěsným okem ve středu zářiče. 
 
Nevýhodou antény je závislost vysokofrekvenčních vlastností napáječe na vlhkosti a 
na nečistotě usazené na napáječi. Pro dlouhodobou instalaci je proto anténa méně 
vhodná. Při použití vyšších výkonů může dojít k tepelnému poškození izolace 
napáječe a ke zkratu. 
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Jednoduchost antény, její láce, nízká hmotnost a mechanická jednoduchost ji 
předurčují jako QRP anténu přenosných zařízení. 
 
 

Balkonová vertikální anténa 
Ingo Meyer, DK3RED 
Volně upravil OK1PD 
 
 
Autor článku je nájemcem bytu třípodlažního činžovního domu v amatérsky 
nezajímavém místě (byt ve středu 2. patra). Zprvu se rozhodoval mezi YAGI 
směrovkou a Quadem, avšak bez povolení neměl plochou střechu domu přístupnou. 
Jedinou reálnou možností bylo využít k instalaci antény balkón. 

 
Nosič antény 
 
Řešení bylo nalezeno u DK9SQ 
(www.qsl.net/dk9sq), jenž nabízel 
sklolaminátový skládací teleskopický stožár 
dlouhý 10 m, vážící pouze 1,5 kg a ve 
složeném stavu dlouhý pouze 1,15 m. Na 
konci stožáru je upevněn zářič. Stožár je 
uchycen v trubkovém držáku, pevně 
přimontovaném k ocelové konstrukci balkónu. 
Trubkový držák stožáru je připevněn objímkou 
na zábradlí balkonu a dvěma rameny na 
spodní část kovové mřížky balkonu. 
 
Kovová konstrukce balkónu slouží i jako 
protiváha a jako držák automatického tuneru.  
 
Postavení antény je velmi jednoduché a trvá 
necelou minutu. 
 
Stožár po namontování směřuje pod strmým 
úhlem vně domu a přečnívá balkón o 8,9 m. 
 
 
Zářič 
 
Zářič tvoří 9,8 m dlouhý kablík určený 

k propojení reproduktorů. Horní konec zářiče je připevněn na špičku stožáru, spodní 
konec k tuneru. Po vysunutí stožáru je zářič pevně utažen na stožár opatrným 
otáčením stožáru. 
 
Protiváha 
Jako protiváha slouží kovová konstrukce balkónu. Čím je plocha kovové konstrukce 
větší, tím lépe. 
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(Pozn.: Pokud balkon není opatřen kovovou konstrukcí, je nutné zhotovit drátovou 
protiváhu vyladěnou na čtvrtinu vlnové délky vybraného pásma. Drát protiváhy může 
být spuštěn podle zdi domu. Při vícepásmovém použití by bylo pro dosažení největší 
účinnosti antény nutné použít pro každé pásmo samostatnou protiváhu). 
 
 

Použití CB antény o délce 
okolo 5 m na KV 
DL7VPS, volně upravil OK1PD 
 
Pro pásmo 20 m se dobře hodí λ/2 CB 
anténa o délce kolem 5 m – pro pásmo  
20 m fungující jako čtvrtvlnná anténa. 
Pomocí jednoduchého 
přizpůsobovacího obvodu je ji možné 
doladit i do pásma 30 m. 
Přizpůsobovací člen tvoří cívka L1 a 
kondenzátor o kapacitě 270 pF. 
Cívka L1 je navinuta na plastikové 
trubce o průměru 32 mm drátem o 
průměru alespoň 2 mm. Tvoří ji 12 
závitů drátu a je 7 cm dlouhá. Přesné 
naladění přizpůsobovacího obvodu 
dosáhneme úpravou počtu závitů cívky, 

které nastavíme na co nejmenší poměr stojatých vln. 
 
Pomocí relé Rel 1 lze přepínat mezi oběma pásmy. 
 
I tuto vertikální anténu je nutné opatřit laděnými radiály v délce cca 5 a 7,5 m, 
upevněnými nad zemí, nebo použít kvalitní protiváhu (např. hromosvodový rozvod). 
 
 
 
 
Návrat antény G5RV 
Max Altmann, DJ7RU 
Volně upravil OK1PD 
 
 
Anténa G5RV patří mezi zkrácené vícepásmové drátové antény. Její délka činí 31,10 
m, je napájena ve středu žebříčkovým vedením délky 9,6 m. V šedesátých létech 
patřila mezi populární antény, v současné době dochází k její renesanci. Anténa má 
na pásmech 10 a 15 m malý zisk oproti klasickému dipólu, zatímco na pásmech 80 a 
40 m je nutné počítat s malou ztrátou. Pracuje na klasických i WARC pásmech od 80 
do 10 m.  
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S touto anténou instalovanou 12 m nad zemí pracoval autor během tří měsíců 
s výkonem pouhé 3 W se 62 zeměmi DXCC. Osvědčila se mu i jako expediční 
anténa za pobytu v YB, TY, 9G, V5 a TY. 
 
Hlavní údaje o anténě: 

• Rozměry: 2x15,60 m (pro pásma 80 až 10 m); 
• Délka přizpůsobovacího vedení: 9,60 m, impedance 300 Ω; 
• Přizpůsobovací vedení se podílí na vyzařování antény; mělo by být proto 

umístěno vertikálně ve volném prostoru; 
• Anténa G5RV může být instalována buď jako klasický horizontální dipól, nebo 

jako invertované V; 
• V nedostatečném prostoru mohou být konce antény lomené, přičemž by 

neměl být překročen úhel 900; 
• Po instalaci antény a změření ČSV se její délka upraví tak, aby ČSV v pásmu 

20 m se blížilo 1. To má zaručit, aby na všech pásmech ČSV bylo menší než 
2; 

• Vstupní impedance spodní části přizpůsobovacího vedení se pohybuje na 
všech pásmech mezi 50 a 80 Ω, takže přizpůsobovací vedení je možné 
napájet koaxiálním kabelem libovolné délky o impedanci 50 až 75 Ω; 

• Použitím tuneru se eliminují kapacitní/induktivní složky vstupní impedance. 
Porovnáním nákladů a vlastností dospějeme k závěru, že anténa G5RV je ideální 
všepásmovou anténou – vyplatí se! 
 
Staniční počítač 
Josef Plzák, OK1PD 

K čemu lze ve stanici použít počítač? 
Počítače se staly běžným příslušenstvím radioamatérské stanice a dnes jsou 
neodmyslitelným pomocníkem všem, pro které je radioamatérské vysílání trvalou 
posedlostí. Počítač je universálním pomocníkem: pomocí staničního manažera 
evidujeme navázaná spojení, vedeme statistiku spojení (např. skóre spojení se 
světovými zónami, zeměmi, ostrovy, či tříděnou podle mnoha dalších kritérií), 
vedeme evidenci odeslaných a přijatých staničních lístků, tiskneme staniční lístky; 
pomocí počítače udržujeme spojení s paketovou sítí a počítač nám usnadňuje řadu 
dalších činností (ovládání kmitočtu transceiveru, otáčení směrové antény, přepínání 
pásem vysílače, výpočty azimutu a vzdálenosti stanic, výpočet pravděpodobnosti 
uskutečnění spojení … ). Pomocí počítače stahujeme z Internetové sítě informace o 
expedicích, QSL adresách, o aktuální sluneční aktivitě, stahujeme si nové programy 
a můžeme využívat služeb LoTW (Logbook of The World – světový deník spojení, 
z nějž si můžeme stahovat potvrzení o navázaných spojeních) a mnoho dalšího. 
Počítač je nezbytností v závodech či při expedičním provozu a moderní digitální 
provozy jsou bez něj nemyslitelné. 
 
Jaký počítač si pořídit? 
Nejkomplikovanějšími a na rychlost počítače nejnáročnějšími operacemi staničního 
počítače jsou operace související s provozováním digitálních druhů provozu. Při nich 
počítač vykonává operace spojené s převodem digitálních dat na nízkofrekvenční 
signály určené k vysílání a nízkofrekvenčních signálů vycházejících z přijímače na 
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datový tok. Počítač funguje tedy jako modem (složené slovo z modulátor –
demodulátor). Nejde však jen o prostý převodník signálů: počítač funguje i jako 
signálový procesor, což je obvod, který pomocí matematických úkonů může 
vykonávat funkci velmi složitých elektronických přístrojů složených z filtrů, detektorů, 
modulátorů, potlačovačů šumu i analyzátorů tvaru signálů. Na počítačovém 
zpracování signálů je kouzelné, že po vložení programu se univerzální počítač chová 
jako vysoce specializovaný jednoúčelový elektronický přístroj, jehož vlastnosti a 
použití jsou snadno měnitelné z menu nabízeného počítačem; přechodem do jiného 
programu se počítač změní v naprosto jiný stroj. 
K tom však počítač potřebuje odpovídající výbavu. Našim účelům již vyhoví počítač s 
centrální jednotkou – CPU – s rychlostí alespoň 200 MHz, s harddiskem o kapacitě 
alespoň 10 GB, s operační pamětí od 256 MB a osazený kvalitní zvukovou kartou. 
Nesmíme zapomenout ani na internetový modem a na možnost připojení dalších 
přístrojů pomocí sériových portů. Moderní počítačové sestavy již sériové porty 
postrádají, místo nich jsou vybaveny porty USB – v takovém případě si doplňme 
základní výbavu počítače deskou, která převádí USB porty na sériové. 
  
Jaké agendy bude počítač zpracovávat? 
Nejzávažnější agendou je staniční administrativa: archivování údajů o navázaných 
spojeních nahrazující papírový deník, třídění archivovaných údajů do nejrůznějších 
statistik potřebných k evidenci stavu plnění podmínek diplomů a soutěží, zpracování 
tiskové fronty QSL lístků k odeslání, tisk lístků a evidence odeslaných a přijatých 
lístků.  
Další agendou je administrativa spojená s krátkodobým závodem, v němž počítač 
obstarává klíčování/modulování stanice, navazuje spojení, vyměňuje závodní kódy, 
ukládá data, provádí průběžnou statistiku spojení a násobičů, kontrolu duplicitních 
spojení. 
 
Staniční manažery a závodní deníky lze získat zdarma: jedním z nejlepších 
manažerů je Logger32, oblíbeným závodním deníkem je WIN CT a nejlepším volně 
dostupným programem pro tisk QSL lístků program BV7. 
 
Logger32 je 32bitový program, vyžaduje proto operační prostředí Windows 95/98 a 
vyšší (Win2000, WinNT, WinXT) a počítač s následujícími minimálními parametry: 
CPU 166 MHz, 32 MB RAM, harddisk 20 MB, zvuková karta.  
Program může na pracovní plochu displeje zobrazit sadu oken, která lze individuálně 
přizpůsobit potřebám a vkusu uživatele – na displej počítače lze vybrat ta okna, která 
mají pro okamžité použití význam, vybraná okna lze libovolně umístit a každé okno 
navrhnout „na míru“ (vybrat ty položky, které jsou pro operátora nejpodstatnější a 
určit jejich pořadí a grafickou prezentaci popisů).  
Mezi hlavní okna patří:  

• Vstupní deníkové okno (je určeno k ukládání základních dat spojení – lze 
zobrazit až 12 položek vztahujících se k jednomu spojení ). 

• Okno stránky deníku (pořadí zobrazených spojení je možno třídit podle 
volacího znaku, data, pásma, kmitočtu, módu, stavu QSL, IOTA čísla, 
pořadového čísla spojení; v okně lze vyhledávat podle všech položek deníku, 
lze v něm dodatečně editovat spojení a mnoho dalšího). 
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• Okno předchozích spojení (při vložení volacího znaku do deníkového okna, 
nebo po označení volacího znaku spojení uloženého v deníku se objeví 
všechna data ke spojením s touto značkou). 

• Okno „pracováno/potvrzeno“ informující o tom, na kterých pásmech a módech 
bylo pracováno se zemí, jejíž volací znak je zapsán do vstupního okna nebo 
označen kliknutím v deníku, a informující o tom, zda byla spojení potvrzena. 

• Paketové okno (sloužící ke komunikaci s paketovou, nebo internetovou sítí). 
•   Clusterové okno (zobrazuje vyfiltrovaná hlášení o aktuálně pracujících 

stanicích, poskytovaná radioamatéry připojenými do celosvětové paketové 
sítě). 

• CW okno (umožňuje klíčování vysílače v telegrafním módu klávesnicí 
počítače). 

• Okno zvukové karty (umožňuje komunikaci digitálními módy). 
• Pásmová mapa (zobrazuje hlášení z DX clusteru na kmitočtovou stupnici 

pásma, na němž je přepnuta radiostanice). 
• Světová mapa (na světové mapě lze zobrazit polohu DX stanic přijatých 

z clusteru, stanic z IOTA programu a aktuální polohu vybraných 
radioamatérských satelitů). Mapa zobrazuje i polohu Slunce, vyznačuje den a 
noc a pásmo šera. 

• Poznámkové okno (umožňující dokumentaci informací přesahujících základní 
údaje ukládané do deníku). 

• Okno šíření rádiových vln (umožňuje zobrazení pravděpodobnosti navázání 
spojení se zadaným směrem pro aktuální ionosférickou situaci). Logger 32 
spolupracuje s profesionálním programem ITS HF Propagation a 
radioamatérskou prezentací šíření pomocí programu Ham Cap. 

• Okno KV majáků (umožňuje synchronní indikaci právě aktivního majáku ze 
sítě sdílených majáků zobrazených na světové mapě). Při současném 
poslechu majákového kmitočtu a sledováním mapy majáků získáme 
plastickou představu skutečných podmínek šíření. 

Logger32 spolupracuje s databázemi uloženými na CD nosičích nebo integrovanými 
na internet (QRZ.com, GOList). Detailní souhrn vlastností je popsán v nápovědě 
programu v souboru Logger32.hlp.  
Program je stále rozvíjen a jeho poslední verzi lze stáhnout z adresy 
www.logger32.net..  
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Programy ITS HF a HamCap spolupracující s programem Logger32 jsou přiloženy k 
tomuto projektu. První otevření okna “šíření rádiových vln” programu Logger32 si 
vyžaduje instalaci těchto programů.  
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Ukázka grafu pravděpodobnosti spojení s expedicí 3C0X zobrazená na programu 
ICECAP: 
 

 
 
CT WIN 9 je klasickým závodním programem, přizpůsobeným do operačního 
prostředí Windows. Jeho obsluha je velmi jednoduchá. Lze jej doporučit do běžných 
závodů i jako expediční deník. Instalujte jej z přiloženého souboru ctwin981.zip.  
Program BV7 (autorem DF3CB) je určen QSL manažerům, radioamatérům s velkým 
objemem vyřizovaných lístků a všem, komu záleží na perfektním vzhledu 
odesílaných QSL lístků.  
Program spolupracuje s databází QSL manažerů, umožňuje export/import deníků až 
ve 36 různých formátech. V deníku rychle vyhledává stanice podle abecedního 
pořádku, podle data spojení či podle QSL manažera. Umožňuje potisk samolepek, 
nebo přímý tisk na QSL lístky (na jeden lístek umístí až 18 spojení). Tiskne černobíle, 
barevně, včetně obrázků ve formátu JPEG. Tiskne buď v pořadí podle pořadí 
v tiskové frontě (vhodné pro individuální poštovní distribuci direktů), nebo třídí podle 
pravidel QSL služeb. 
Spolupracuje s deníkovými programy Logger32 a CT WIN (přijímá export dat 
z uvedených deníků a uskutečňuje tisk lístků). 
Instalační program bv7_setup je přiložen. 
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Příslušenství stanice 
Anténní tunery 
Miroslav Sperlin, OK2BUH visper@mbox.vol.cz
 
Pokusme se odpovědět na otázku "Potřebuji anténní tuner"? Pokud mají naše antény 
PSV lepší než 1:1,5 po celém radioamatérském pásmu, je tuner zbytečným 
přepychem a pouze by zvětšoval ztráty. To platí pro moderní zařízení s 
polovodičovými koncovými stupni vybavenými reflektometrickou ochranou. Pokud by 
PSV překročil uvedenou hodnotu, začne ochrana snižovat výkon. U starších 
elektronkových zařízení nebo koncových stupňů si můžeme dovolit ještě vyšší 
hodnotu PSV, protože obsahují laditelný Π–článek, který v určitém rozmezí dokáže 
anténu přizpůsobit i bez externího tuneru. Snažíme se vždy dosáhnout toho, aby 
anténa měla dobré PSV sama o sobě a bez tuneru se obešla. U některých antén to 
ale není řešitelné, např. populární G5RV se bez tuneru neobejde. Rovněž u antén s 
laděným napáječem (žebříček, dvojlinka) je tuner samozřejmostí. 
 
Od tuneru očekáváme dvě činnosti: musí umět transformovat impedanci (nahoru i 
dolù) a musí umět kompenzovat reaktanci (kladnou i zápornou). 
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Je hodně typů tunerů, musíme se rozhodnout, který je pro naše použití nejvhodnější. 
O tom, zda je lepší automatický nebo ruční, většinou rozhodne „ministr financí“ 
(manželka). 
 
Nejlepší, ale nejdražší řešení je dálkově ovládaný nebo plně automatický tuner ve 
vodotěsné skříňce přímo u antény. 
 
Kromě rozhodování finančního nás ještě čekají čtyři zásadní technická rozhodnutí: 
1) Maximální přenášený výkon. Podle výkonu volíme rozměry cívek a mezery mezi 
deskami kondenzátorů. 
2) Kmitočtové potlačení. Pokud preferujeme potlačení harmonických, volíme typ 
horní zádrže. Moderní zařízení to však většinou nepotřebují, mají dobré potlačení už 
samy od sebe. Pokud chceme pomoci odolnosti přijímače, volíme typ dolní zádrže. 
Většina přijímačů má totiž tendenci se zahlcovat od nízkých kmitočtů, zvláště při 
použití dlouhodrátových antén. 
3) Symetrie. Pokud budeme používat napájení koaxiálním kabelem, vystačíme s 
tunerem nesymetrickým. Pro napájení žebříčkem nebo dvojlinkou potřebujeme tuner 
symetrický. 
4) Rozhodneme se mezi univerzálností, nebo minimálními ztrátami. Tyto dvě 
vlastnosti se mezi sebou vylučují. Pro domácí použití je lepší navrhnout třeba i 
několik tunerů jednoúčelových pro konkrétní antény a optimalizovat ztráty. Naopak 
na dovolenou je vhodné si vzít tuner univerzální, se kterým vyladíme i "řetěz od 
bejka". 
 

Co způsobuje ztráty tunerů? 
Věřte tomu nebo ne, ale naším nepřítelem je vysoké provozní Q (činitel jakosti). Jak 
je to možné? Vždycky nás přece učili, že Q je blahodárná věc. Jistě, ale to platí u 
nezatíženého Q a ne pro přenos výkonu. Účinnost přenosu je dána poměrem Q 
 v zatíženém stavu ku Q naprázdno.
 
η = QZ/Q0 
 
Pokud tedy máme Q0 = 100 a podaří se nám tuner vyladit na provozní Qz= 50, tak je 
polovina výkonu v "háji" (spotřebuje se na cirkulační proudy). Vždy se tedy snažíme, 
aby Q0 bylo co nejvyšší (nejedná se jen o samotné cívky, ale o celkové zapojení 
včetně kondenzátorů, přepínačů i přívodů) a Qz co nejnižší (obvod musí být tlumen 
zátěží, tedy anténou). Pokud se tedy někdo chlubí, jak mu tuner krásně "ostře" ladí, 
svědčí to pouze o tom, že o problematice mnoho neví; možná mu to pěkně 
poslouchá, ale nic moc se nedovolá. Pro dosažení co nejvyššího činitele Q0 se 
snažíme používat kvalitní cívky vzduchové nebo na keramice. Pro nižší kmitočty je 
možno použít i toroidní jádra, ale zásadně železoprachová, feritové materiály se hodí 
pouze pro neladěné transformátory anebo QRP. 
 
Ladicí kondenzátory také vzduchové, pro výkony do 100 W vystačíme i s 
rozhlasovými typy s menšími mezerami, ale nesmíme s nimi zkoušet vyladit vysoké 
impedance (drát λ/2 na konci). Přepínače volíme rovněž kvalitní, pokud možno 
keramické. U propojovacích vodičů se snažíme o nejkratší možné délky a nešetříme 
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na průměru. Pro snížení parazitní indukčnosti je možno použít několik vodičů 
paralelně nebo měděné pásky.  
 

L-články 
Nejjednodušším zapojením tuneru je L-článek. Toto 
zapojení kromě své jednoduchosti vyniká bezkonkurenčně 
nejnižšími ztrátami. QZ obvodu se totiž automaticky nastaví 
na nejnižší hodnotu potřebnou k danému převodu 
impedancí. I pro extrémní případ převodu z 50 ohm na 
5000 ohm tedy poměru impedancí 1:100 bude převod 
napětí 1:10 a tedy vystačíme s QZ = 10. Pro běžné převody 
se pohybuje QZ v řádu jednotek a ztráty jsou zanedbatelné. 
Na obr.1 vidíme čtyři základní zapojení L-článků. Pokud 
požadujeme horní zádrž, volíme zapojení a) nebo b), pro 
dolní zádrž pak zapojení c) nebo d). Nevýhodou L-článku 
je malý rozsah přeladění, obsáhne pouze polovinu plochy 
Smithova diagramu. Proto je potřeba L-článek otáčet 
(přepínačem nebo záměnou vstupního a výstupního 
konektoru). Můžeme si zapamatovat, že pokud je 
impedance antény vyšší než 50 ohm, bude kondenzátor na 
výstupu, pro nižší impedanci na vstupu. Toto ale platí 
pouze tehdy, je-li impedance reálná. Při přítomnosti 
reaktance (jalové složky) to bude jinak, ale nechci Vás 
zatěžovat Smithovým diagramem a kdo ho zná, tak si to 
snadno odvodí. Protože má L-článek pouze dva prvky, je 

potřeba, aby oba byly plynule laditelné. Pro použití s jednou anténou je možno 
vyhledat i pevné odbočky na cívce. Těžko se ale podaří udělat kvalitní L-článek pro 
celý rozsah krátkých vln. Většinou je potřeba udělat dva, pro dolní a horní pásma. 
Výjimku tvoří automatické tunery na principu postupného připojování kondenzátorů a 
cívek pomocí relé. Otočné kondenzátory tak velký rozsah nemají. 

 

T-články 
T-článek je "dobrý sluha, ale zlý pán". Je to typ vysoce univerzálního tuneru, dokáže 
vyladit šroubovák stejně dobře jako Eiffelovku. Je to nejčastější typ továrně 
vyráběných tunerů. Málokdo si ale uvědomuje nebezpečí vysokých ztrát. T-článek 
obsahuje celkem tři proměnné prvky a tím se dostává lidem do rukou "mocná zbraň" 
která umožňuje v širokém rozsahu měnit nejenom impedance, ale bohužel taky QZ 
obvodu. Neznalý člověk si libuje, že se mu podařilo vyladit PSV 1:1 a netuší, že 
nastavil ztrátu třeba 80 %. To se s L-článkem stát nemůže. Abychom dosáhli u T-
článku rozumných hodnot QZ, snažíme se při ladění dosahovat co největších kapacit 

a nejmenší indukčnosti. Bohužel hodnoty kondenzátorů u 
továrně vyráběných T-článků bývají kolem 200 pF, což je pro 
nižší pásma rozhodně málo. Viděl jsem na internetu úpravy 
továrních tunerů, kde chytří lidé přidali ke kondenzátorům 
pomocné kontakty, které při vytočení do krajní polohy 
kondenzátor zkratují a tím se zapojení změní na L-článek. 
Dobře vědí, proč to dělají. Pokud je impedance v rozsahu 
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pro L-článek, využívají nízkých ztrát a na T-článek přepínají, až když není jiného 
zbytí. 
 
Typické zapojení nejčastěji používaného T- článku je na obr. 2. Nevýhodou je 
nutnost izolace kondenzátorů od kostry. 
 
Π-články 
Pro Π-články platí v menší míře totéž, co pro T-články. Rozsah bývá menší, ale 
možnost nastavení zbytečně vysokého QZ platí i zde. Pouze situace je opačná, 
správné naladění bude při co největší indukčnosti a nejmenších kapacitách. Aby 
nedošlo k omylu: toto je myšleno z hlediska účinnosti, pokud někdo dělá pro 
odstranění harmonických, tak postupuje opačně. Starší z nás si pamatují, že u 

se doporučovala hodnota Qelektronkových zapojení 

nemáme, tak žádný tuner nepotřebuj

Z kolem 12. Byl to rozumný 
kompromis mezi ztrátami a potlačením harmonických. Od 
anténního tuneru pro moderní zařízení ale očekáváme 
maximální účinnost, harmonické by měly být dobře 
potlačeny již v samotném přístroji. Proto se snažíme QZ 
udržovat na nejnižší možné hodnotě. Typické zapojení Π-
článku je na obr.3. 
 

Popsali jsme si tři základní zapojení tunerů. Existuje velké množství dalších, ale je to 
vždy kombinace těchto tří základních. Zbytečným komplikováním podle "zaručených" 
návodů již nic lepšího neobjevíme (kromě vyšších ztrát).  
 

Symetrické tunery 
Dosud popsaná zapojení sloužila pro nesymetrické 
antény napájené koaxiálem nebo pro dlouhodrátové 
antény. Pro napájení symetrické je možno opět využít 
naše tři popsaná zapojení. Na obr. 4 je příklad 
symetrického T-článku. To trafo na vstupu je proudový 
balun na feritovém jádře. Pozor na některé prodávané 
nesymetrické tunery, které mají symetrizován výstup 

pomocí zabudovaného balunu. Pokud je balun proudový, tak budiž. Většinou ale 
bývá napěťový a ten se při jalovině spolehlivě "upeče". A pokud tam jalovinu 

eme. 
 
V poslední době získal oblibu symetrický tuner 
zvaný Z-match podle obr. 5. Vypadá lákavě, ale 
opět velký pozor na vysoké QZ. Autoři se tím 
ještě chlubí, jak to "úžasně ostře ladí, jako 
břitva". Jistě je to velký přínos, ale bohužel jen 
pro příjem. Ztráty typického Z-matche pro reálné 
impedance ukazuje obr. 6. Pro komplexní 

impedance (včetně jalových složek) to bude ještě horší. 
Nemáme li možnost měřit, raději se mu vyhneme.  
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Na závěr moje soukromá rada: chcete li být na pásmu slyšet, používejte L- články 
(nesymetrické i symetrické). Univerzální tunery jsou pohodlnější, ale zaplatíte za ně 
vysokými ztrátami. 
 
Malý příklad: máme dva tunery L-článek a T-článek. Oba mají Q0 = 100 (větší 
hodnotu těžko dosáhneme, pokud nepoužijeme cívky velikosti sudu od piva). Máme 
za úkol přizpůsobit anténu s impedancí 10 ohm na frekvenci 3,5 MHz. Oba dva 
umožní dosáhnout PSV 1:1. L-článek bude mít ztrátu 2 % a nemůžeme nic pokazit, 
naladění je jen jedno. T-článek bude mít ztrátu 22,6 %. To ale pouze v případě, že 
jsme chytří a dáme výstupní kondenzátor na maximum (u továrních tunerů to bývá 
200 pF). Pokud ho dáme do jedné čtvrtiny, podaří se nám taky naladit PSV 1:1, ale 
ztráta bude 62,2 %. Matematika je neúprosná! 

Konkrétní návrh tuneru 
Je problém popsat stavební návod tak, aby byl opakovatelný. Součástky běžně v 
obchodě nekoupíme, každý staví z toho, co sežene někde na burze. Před lety vyšel v 
Radiožurnálu návod na T-článek z otočných kondenzátorů z anténního členu stanice 
RM31. Během pár dnů zmizely a dnes se už neseženou. Na burze v Holicích se ale 
stále vyskytují variometry (česky "rolšpulka") z Třince. Není myšleno město Třinec, 
ale krycí jméno vojenského vysílače RS41. Na obr. 7 je zapojení nízkoztrátového 
tuneru s tímto variometrem. Pomocí přepínače je možno zapojit kondenzátor na 
vstup nebo výstup a tím obsáhnout celou plochu impedancí. Problém je s 
kondenzátorem. Pro menší výkony můžeme použít i větší rozhlasový typ. To nás ale 
omezuje v případě dlouhodrátových antén. Musíme se vyvarovat délek násobků λ/2, 

protože impedance je vysoká a v kondenzátoru by vznikaly 
napěťové přeskoky. To je ovšem škoda, protože 
dlouhodrátová anténa má právě při těchto délkách největší 
účinnost, protože při vysoké impedanci se přestanou 
uplatňovat ztráty v nedokonalém uzemnění. Můžeme se 
pokusit každou druhou desku "vypreparovat" nebo sehnat 
kondenzátor speciální. Snažíme se vybrat takový kondenzátor, 
který má co největší poměr kapacity v zavřeném a otevřeném 
stavu. 

Obr. 7. Tuner s variometrem 
Je možno použít i menší kapacitu a připojovat pevné kondenzátory paralelně. Na 
nižších pásmech vykazuje tuner velmi nízké ztráty. Je použitelný pro celý rozsah 
krátkých vln. Na nejvyšších KV pásmech již nebudí dobrý dojem cívka vytočená na 
první půlzávit, ale i tak je ztráta nižší, než u továrních T-článků. Přesto se přimlouvám 
za to udělat pro vyšší pásma podobný tuner, ale s menším variometrem. 
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4. Druhy provozu 
Radioamatéři používají všechny druhy 
provozu, které jsou využívány i ostatními 
radiokomunikačními službami. Nejstarším 
druhem provozu je telegrafie. 
Na sousedícím obrázku je znázorněn „strom 
vývoje“ druhů provozu. V období do 
dvacátých let minulého století byla výhradním 
provozem jiskrová telegrafie. Po rozšíření 
elektronek ve dvacátých letech ji nahradilo 
klíčování nosné vlny (CW) současného typu. 
O něco později započaly pokusy 
s amplitudově modulovaným signálem (AM, 
DSB), v současnosti používaným ještě 
rozhlasovými vysílači provozovanými na 
dlouhých, středních a krátkých vlnách. Od 
padesátých let začaly pokusy s RTTY, od 
konce padesátých let s telefonií vysílanou na 
jednom postranním pásmu (SSB). Od 
osmdesátých let se zavádějí radiodálnopisné 
provozy se samočinnou opravou chyb (TOR, 
AMTOR). Spolu se zaváděním počítačů vznikají zejména v posledních dvou 
dekádách nové druhy fázově modulovaných digitálních provozů (PR, PSK, 
PACTOR). 
  
Radiotelegrafie 
Informace se vkládá do rádiového signálu technicky nejjednodušším způsobem: 
přerušovaným vysíláním kódů – klíčováním v rytmu Morseovy abecedy. Jde o 
jedinečný digitální přenos, při němž jsou jako dekodér použity lidské smysly. Ani 
současné dekodéry, používající k dekódování telegrafie výpočetní techniku, 
nemohou nahradit lidskou dovednost a zkušenost. Zkušený operátor je schopen 
přijímat signály, jejichž úroveň se blíží šumu, ale navíc je schopen logicky hodnotit 
jejich obsah, předpokládat a doplňovat přijímaný text a přizpůsobovat se 
operátorskému „rukopisu“. Ačkoliv telegrafie přestala být základním druhem 
rádiového přenosu a její znalost již není vyžadována mezinárodními i národními 
předpisy, je radioamatéry stále používána, zvláště v dálkové („DX“) komunikaci. Má 
to jednoduchý důvod: její komunikační účinnost nebyla dosud běžnými druhy 
provozu překonána. Základním nedostatkem telegrafie jsou její nároky na „bio-
počítač“ – na radiooperátora, jenž musí „naprogramovat svůj bio-počítač“ 
náročným učením a dlouhodobou zkušeností. Snad díky tomu i telegrafní spojení 
přinášejí nejvyšší míru radosti a uspokojení. Mimo dovednost v telegrafii se 
radiotelegrafista musí sblížit s telegrafním provozem, s mezinárodními telegrafními 
zkratkami a s Q-kódy 
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Radiotelefonie 
Je vývojově druhým typem rádiového provozu. Prošla (a stále ještě prochází) 
dlouhým vývojem, jenž započal amplitudovou modulací (AM): k základnímu 
klidovému výkonu vysílače se přidává (moduluje) nízkofrekvenční výkon, jenž 
k signálu bez modulace vytváří dvě postranní pásma; každé z nich pak obsahuje 
přenášenou informaci (řeč, hudbu). Každé pásmo obsahuje při 100% promodulování 
maximálně 25 % výkonu a nosná (signál klidového výkonu) obsahuje 50 % 
celkového vyzářeného výkonu. 
 
V padesátých létech minulého století byl vyvinut podstatně úspornější a účinnější 
radiotelefonní přenos: vysílání jednoho postranního pásma – SSB (z angl. Single 
Side Band). Jde o podstatně náročnější obvodovou techniku, kterou se amplitudově 
modulovaný signál s potlačenou nosnou profiltruje úzkým filtrem, jenž odstraní druhé 
(z hlediska přenosu informací nadbytečné, a tedy nežádoucí) postranní pásmo. 
Výkonová účinnost je až čtyřikrát vyšší než účinnost klasické AM; navíc je obsazena 
pouze polovina pásma klasické AM, takže přijímač zúžením propustného pásma na 
polovinu zlepšuje poměr signálu k šumu na dvojnásobek. Radioamatérská pásma 
160 m, 80 m a 40 m používají spodní postranní pásmu (LSB), pásma 30 m a kratší 
používají horní postranní pásmo (USB).  
 
V poslední době započaly pokusy s digitální telefonií i na radioamatérských 
pásmech. K jejímu zavedení je potřeba doplnit běžný transceiver digitální jednotkou. 
Je zatím předčasné odhadnout, jak se tato technika rozšíří.  
 
Operátorské zvládnutí radiotelefonie je při startu jednodušší, než zvládnutí 
radiotelegrafie. Operátor se musí naučit hláskovací tabulku a seznámit se se 
zásadami radiotelefonního provozu, jenž se však liší od provozu běžného na 
pásmech občanských radiostanic. Totéž platí pro komunikaci v cizím jazyku. Obtíže 
začnou při příjmu slabých rušených signálů a při nedokonalé znalosti cizích jazyků. 
 
Univerzální mezinárodní řečí používanou radioamatéry je angličtina. Ideálním stavem 
pro start je znalost angličtiny na konverzační úrovni, doplněná perfektním 
hláskováním, znalostí anglické hláskovací tabulky a znalostí frází 
radiotelefonního provozu v angličtině. 
 
Digitální přenosy 
Vlasta Pejchal, OK1AK ok1ak@post.cz 
V současné době slouží k přenosu informací mezi počítači propojenými krátkovlnným 
(i VKV) komunikačním prostředím. 
 
Základními parametry digitálních přenosů jsou: 

• Přenosová rychlost. Udává se buď jako bitová rychlost (v jednotkách baud, 
b/s), nebo jako přenosová rychlost (což je poměr bitové rychlosti k počtu bitů 
v jednom znaku). U systémů s různou bitovou délkou znaků se používá 
k vyjádření přenosové rychlosti počet přenesených slov za minutu (WPM – 
Words Per Minute, přičemž slovo je složeno z pěti znaků). Jednotka WPM je 
nejstarší jednotkou, používanou již v telegrafním provozu. Jako normované 
slovo u CW je použito slovo „paris“, obsahující v morseově abecedě 50 bitů. 

• Chybovost přenosu. Vyjadřuje se poměrem jedné chyby k počtu bezchybně 
přenesených znaků. 
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• Požadovaný poměr signálu k šumu. Udává logaritmický poměr nutného 
odstupu signálu k šumu. Vyjadřuje se v dB; při kladném poměru s/š je signál 
silnější než šum, při záporném poměru je úroveň signálu pod šumem. 

• Šíře pásma. Vyjadřuje šíři spektra signálu nezbytnou k bezchybnému 
přenosu. 

 
Historicky nejrozšířenějším digitálním přenosem je radiodálnopis (RTTY – Radio Tele 
TYpe). Byl vyvinut ve 40. letech na elektromechanickém principu; používá pětibitovou 
abecedu a přijímací strana je synchronizována s vysílací pomocí startovacího a 
zastavovacího bitu. Ke komunikaci používá mezinárodní abecedu č. 2 (ITA2 – 
nazývanou též Baudot). 
Od 80. let byly mechanické dálnopisy – rozměrná, těžká, hřmotící a olej rozprašující 
monstra – nahrazovány výpočetní technikou, která působí jako modem (modulátor – 
demodulátor, převodník znaků abecedy na tóny a naopak) a zobrazuje odesílané a 
přijaté zprávy. Díky počítačům došlo k masovému rozšíření digitálních přenosů 
v radioamatérské komunikaci a k jejich dalšímu rozvoji. 
 
Digitálních druhů provozu bylo vyvinuto velké množství: některé jsou již překonané, 
jiné se v praktickém provozu na radioamatérských pásmech neujaly nebo jsou 
používány pouze okrajově. V dalším textu jsou proto uvedeny pouze ty nejznámější. 
Jejich popis je doplněn zobrazením („vodopádovou“ prezentací) a zvukovou 
nahrávkou. 
 
Radiodálnopisný provoz (RTTY - Radio Tele Type) 
Tento provoz je nejstarším a nejrozšířenějším digitálním druhem provozu 
používaným radioamatéry. 
 

  
Ukázka signálu RTTY 45 spolu se zvukovou nahrávkou 
 
 
V radiodálnopisném provozu se používají dva systémy klíčování (modulace) vysílačů. 
Prvním je klíčování kmitočtové (FSK – Frequency Shift Keying), které je založeno na 
přepínání dvou vysokofrekvenčních kmitočtů (jeden slouží k přenosu dálnopisného 
signálu – logické 1, druhý k přenosu mezer mezi signály – logické 0), vzdálených od 
sebe 170 Hz. Protože jsou jednotlivé znaky tvořeny pětimístnou kombinací, je těchto 
znaků pouze 32.  
Transceiver vybavený k provozu FSK je opatřen digitálním vývodem, umožňujícím 
digitální propojení transceiveru s modemem či počítačem. 
 
Druhý způsob modulace využívá AFSK (Audio Frequency Shift Keying): znaky jsou 
převedeny zvukovou kartou do tónové podoby; logické 1 a 0 jsou převáděny na 2 
různé kmitočty v nízkofrekvenčním pásmu mezi 1–2 kHz, jimi je vysílač modulován (v 
režimu LSB, u některých transceiverů např. YAESU FT-1000 v režimu Packet).  
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V radioamatérském provozu je používána modulační rychlost (vyjadřující počet změn 
modulace za sekundu) 45,45 Baud. Režimy FSK a AFSK jsou plně slučitelné, rozdíl 
je pouze v technickém řešení modulace vysílačů. V provozu RTTY neexistuje žádný 
systém opravy chyb, proto je pro zajištění bezchybného provozu nutno použít 
vyšších výkonů, než u ostatních digimódů.  
 
Packet Radio (PR)  
je dosud nejrozšířenějším digi módem, jeho doménou se stala pásma VKV. Použití 
PR na krátkých vlnách ztěžují úniky a poruchy, v jejichž důsledku jsou pakety tak 
často opakovány, až dochází ke snižování přenosové rychlosti pod únosnou mez. Ke 
krátkovlnnému přenosu je používána přenosová rychlost pouze 300 b/s a informační 
pakety obsahují pouze desítky osmibitových znaků. V současné době jsou k přenosu 
dat mezi krátkovlnnými BBS nódy používány jiné přenosové systémy, např. PactorII. 
  
Na VKV jsou vybudovány informační sítě, zprostředkující pomocí PR masovou 
výměnu informací. Krátkovlnnými radioamatéry je obzvláště vyhledáváno spojení 
s clustery (např. OK0DXP, OK0DXH, OK0DXI a dalšími), v reálném čase 
přenášejícími ze světové sítě informace o vzácných a zajímavých stanicích.  

 
 
 
Feld Hell (Hellschreiber)  
Je vývojově úplně nejstarším digitálním druhem provozu: vznikl již koncem dvacátých 
let. Jde v podstatě o obrazový přenos: nosná je klíčována, tónový zázněj 980 Hz 
zobrazuje černý pixel, žádný tón bílý pixel. Jednotlivá písmena jsou skenována ve 
sloupcích o 14 bodech rychlostí 122,5 baudů. Přenos zabírá šířku 150 Hz.  
Hell byl zaveden na radioamatérská pásma Ninem Porcinim IZ8BLY až koncem 90 
let.  
 
 

  

  FeldHell 
 
 

 
 
Tohoto principu využívají ještě další modifikace, jako PSK Hell, FSK Hell, C/MT Hell 
a Duplo Hell.  
Tento mód prodělával „boom“ mezi rokem 1999 a 2000. V současné době je intenzita 
provozu tímto módem nízká, jde však o specifický a zajímavý druh provozu. Provoz 
Hellschreiber se usadil mezi CW a PSK segmenty (na příklad na kmitočtu14060 
kHz). Podobně jako u RTTY je k přenosu používáno módu LSB. Z několika 
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modifikací módu, které program nabízí, budeme pro začátek vždy používat základní 
Feld Hell. 
 
Phase Shift Keying (PSK) 
V současné době je nejpopulárnějším konverzačním digi módem (soudě podle 
porovnání počtu stanic, komunikujících tímto a ostatními digi módy).V závodech, 
nebo při provozu DX expedic je však dominujícím módem stále ještě RTTY.  
 
Podstatou PSK je klíčování změnou fáze, kdy se modulace uskutečňuje fázovým 
posuvem dvou anebo více stavů vůči nosnému signálu. Mimo základní verze PSK 
31, jejíž autory jsou G3PLX, AE4JY a KH6TY, existují další varianty – PSK63, 125, 
250.
 

  BPSK 31 BPSK 63   
 
 
Všechny tyto varianty používají stejný protokol i stejný druh modulace. Protokol je 
založen na dvoustavové modulaci 0 a 180 stupňů, označované jako BPSK. 
Jednotlivé varianty se liší pouze rychlostí přenosu informací a šířkou použitého 
pásma. Přitom platí, že čím je větší rychlost, tím je větší potřebná šířka pásma. 
Zvýšenou rychlostí se nepříznivě snižuje poměr signálu k šumu. Nejvyšší 
přenosovou rychlost dosahuje BPSK500 (umožňovaná programem MixW). V praxi 
dominují PSK31 a PSK63, u vyšších přenosových rychlostí výrazně klesá odolnost 
proti rušení a tím možnost zpracovávat slabé signály. U provozu BPSK není nutné, 
aby obě korespondující stanice požívaly shodné postranní pásmo.  
 
QPSK31, 63, 125, 250: tato skupina je analogická s předchozí; liší se pouze tím, že 
používá čtyřstavovou modulaci (stavy 0-90-180 a 270 stupňů) a obě korespondující 
stanice musí použít stejné postranní pásmo. Zpravidla se používá USB. 
 
Varianta PSK63F, 125F, 220F (autorem je IZ8BLY) již používá systém přímé korekce 
chyb (FEC), čímž se zásadně zvyšuje odolnost přenosu proti poruchám i při poměrně 
velké přenosové rychlosti. Proti běžnému PSK lze lépe korespondovat při 
zhoršených podmínkách, na větší vzdálenosti (při nichž se již uplatňuje vliv 
Dopplerova jevu na stabilitu fáze) a i při použití nižších výkonů (QRP). V programu 
STREAM jsou pro módy PSK63F a 125F použity digitální filtry a velmi efektivní 
adaptivní dekodér. 
U obou stanic musí být použita shodná postranní pásma; standardně se používá 
USB. 
 
F6CTE je autorem několika variant, jimiž se snaží zvyšovat spolehlivost přenosu a 
odolnost proti šumu. 
 
PSK10 – varianta zavedená již v roce 2001. Zde se autor snažil zvýšit citlivost a 
spolehlivost přenosu cestou snížení rychlosti. Systém vyžaduje, aby obě stanice 
používaly stejné postranní pásmo.  
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Ve variantě  PSKFEC31 se zvyšuje odolnost proti  šumu použitím systému FEC a 
zlepšením  synchronizace  při  velmi  nízkých  úrovních  signálu.  Ke  spolehlivosti 
přenosu přispívá  i  omezení  souboru  symbolů  –  jsou používána (podobně jako  u 
RTTY)  pouze  velká  písmena.  Systém  vyžaduje  dodržení  stejného  postranního 
pásma oběma korespondujícími stanicemi. 

PSKAM10, 31,  50. Základem protokolu je princip samoopravy chyb AMTOR FEC 
(každý symbol je vysílán dvakrát a chyby jsou korigovány tehdy, jestliže dva shodně 
vyslané znaky nejsou přijaty totožně). Princip analýzy fází je stejný jako u PSK10. 
PSKAM10  vyniká  vysokou  citlivostí  (poměr  signál/šum  19,5  dB)  a  je  schopen 
zpracovávat signály na hranicích slyšitelnosti. I zde je nutno dodržovat u obou stanic 
stejné postranní pásmo.

Porovnání parametrů PSK variant:

Varianta Rychlost Rychlost Potřebná Přípustný Minimální Oprava
PSK modulace vysílání šířka posun poměr chyb
 nosné v Bd textu(WPM) pásma(Hz) kmitočtu signál/šum(dB)  
PSK 31 31,25 37 70 do 50Hz/min -11 ano
PSK 63 62,50 70 130  -7  
PSK 125 125 150 280  -3  
PSK 250 250 275 570  1  
PSK 10 10 18 40 do 40Hz/min -17 ano
QPSK 31 31,25 37 70  -9 ano
QPSK 63 62,50 70 130  -5  
QPSK 125 125 150 280  -2  
QPSK 250 250 275 570  0  
PSK 63F 62,50 31,25 110 do 60Hz/min -12 ano
PSK 125F 125 62,5 230  -9 FEC
PSK 220F 220,5 150 430  -7  
PSKFEC 31 31,25 28 160 do 60Hz/min -14 FEC
PSKAM 10 10 6 50 do 40Hz/min -19,5 není
PSKAM 31 31 20 80  -14  
PSKAM 50 50 31 260  -11,5  

MT-63 

Autorem módu je SP9VRC; pro tento provoz se původně používaly DSP modemy 
(modemy osazené digitálními signálovými procesory), které však byly radioamatérům 
téměř nedostupné. Mód MT-63 se rozšířil díky IZ8BLY, který pro tento velmi 
spolehlivý a proti rušení odolný mód napsal na přelomu tisíciletí program pro 
zvukovou kartu. U MT-63 se stejně jako u PSK 31 používá ke klíčování posuvu fáze. 
Podstatný rozdíl je však v tom, že se používá celkem 64 různých modulačních tónů 
současně a každý znak je kódován do všech těchto tónů. Dále mód využívá unikátní
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systém opravy chyb FEC (Forward Error Correction) což je korekce, umožňující 
bezchybnou rekonstrukci obsahu zprávy, z níž bylo zachyceno správně alespoň 25 
% informací. Tím se stal tento druh provozu velmi odolným vůči rušení i krátkodobým 
poruchám ionosférického šíření. I když využívá větší šířku pásma než PSK 31 či 
RTTY (500–2000 Hz), nezpůsobuje žádné zvláštní rušení okolnímu provozu. Je 
provozován v horních částech SSB pásma (např. 14347 kHz) a jeho zvuk je oproti 
jiným digi módům zcela zvláštní, připomíná hluboký šum.  
 

  MT 63 
 
 
Throb 
 je další variantou MFSK (Multi-Tone Frequency Shift Keyed) provozu; na rozdíl od 
MT-63 používá 9 modulačních tónů s mezerami 8 nebo 16 Hz. Disponuje třemi 
rychlostmi 1, 2 a 4 Throbs/sec, což představuje datovou rychlost 10, 20 a 40 wpm 
v závislosti na použitých mezerách a na šířce pásma (buď 72 nebo 144 Hz). Autorem 
je G3PPT. Systém byl autorem v roce 2003 inovován pod jménem THROBX; ten 
používá jedenácti tónovou FSK modulaci. 
 

      
THROB    THROBX  
 
U obou korespondujících stanic je třeba použít stejné postranní pásmo (USB). 
Přípustná nestabilita kmitočtu je 10–40 Hz v závislosti na rychlosti. Ani jedna z 
variant nepoužívá systém samoopravy chyb. 
Minimální poměr signál/šum je -16 dB (u 1 Bd rychlosti), -14,5 dB (2 Bd) a -12 dB (4 
Bd). 
 
Televize s pomalým rozkladem SSTV (Slow Scan Television) 
Tento druh provozu je zařazován mezi digi módy, ačkoliv technicky jde o přenos 
analogový. Je úspěšně provozován na KV a v současné době je k jeho praktickému 
provozu rovněž používána zvuková karta. Výpočetní technika se zvukovou kartou 
dala SSTV zcela novou dimenzi a kvalitu oproti dříve používaným systémům 
s dlouhodosvitovými obrazovkami, primárně určenými pro osciloskopy nebo radary.  
 
SSTV plně využívá šířku pásma povolenou pro SSB (tj. cca 2,6 kHz). Pro modulaci 
jsou využívány kmitočty od 1200 Hz do 2300 Hz, přičemž tónem 1200 jsou na konci 
každého řádku odesílány synchronizační pulsy. Z řady systémů modulace je 
v Evropě používán systém Martin 1 nebo 2, zatím co v USA systém Scottie. Stejně 
jako RTTY ani SSTV nepoužívá žádný systém korekce chyb, proto přenos SSTV trpí 
všemi druhy rušení. Zlepšení poměru signálu k šumu v DX provozu se podobně jako 
u SSB dosahuje používáním plného povoleného výkonu.  
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  SSTV  
 
 
MFSK 
Může být provozován ve variantách: MFSK 8 a MFSK 16. 
 

    
 MFSK 8     MFSK 16 
 
Autory jsou IZ8BLY a ZL1BPU. Rychlost vysílání je 7,81 a 15,62 Bd. Modulace FSK 
(Frequency Shift Keying) s 32 tóny (pro MFSK8), resp. se 16 tóny (u MFSK16). 
Rychlost přenosu textu je 26, resp. 42 wpm. 
 
Potřebná šířka pásma je 316 Hz a u obou stanic je třeba použít stejné postranní 
pásmo (preferováno USB). Vzhledem k automatické synchronizaci odvozené ze 
signálu je přípustná odchylka kmitočtu ne větší než 4 Hz za minutu. Minimální poměr 
signál/šum je -15,5 dB pro MFSK8 a -13,5 dB pro MFSK16. Provoz používá opravu 
chyb systémem FEC, je proto odolný proti rušení a schopný bezchybně přijímat i 
velmi slabé signály. 
 
 
DOMINO 
Jeho autorem je ZL2AFP ve spolupráci s ZL1BPU. Používá techniku MFSK se 
zvláštní variantou IFK (Incremental Frequency Keying) se 16 tóny, kterou původně 
aplikoval I2PHD v programu JASON pro dlouhovlnné pásmo 136 kHz. DOMINO je 
velmi odolné vůči interferenci i ionosférickým poruchám, vyznačuje se i dobrou 
citlivostí. Další předností, která jej předurčuje pro přenos staršími vysílači, je malá 
závislost na stabilitě a přesnosti naladění kmitočtu vysílače: přesnost naladění do 
200 Hz dostačí. Vystačí si i s méně výkonným počítačem (s procesorem od 120 
MHz, 16 MB RAM a zvukovou kartou). Pracuje pod systémem Windows 95, 98, 2000 
nebo XP. Je nutno dodržet stejné postranní pásmo. 
 
Umožňuje použití tří rychlostí, a to: 
Domino8 s 7,8125 Baud, což odpovídá rychlosti 31 wpm a zdvihu 158 Hz, 
Domino11 s 11,025 Baud, rychlost 44 wpm a zdvih 223 Hz, 
Domino16 s 15,625 Baud, rychlost 62 wpm a zdvih 316 Hz. 
Jako výchozí pro provoz je preferováno Domino11.  
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Velmi podrobné informace jsou na stránkách www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/domino/, 
odkud je možno volně stáhnout ovládací program (velikost 128 kB). Přes tyto 
zajímavé vlastnosti se zatím DOMINO objevuje pouze sporadicky, což je nesporně 
škoda – je předurčen pro provoz na nízkých pásmech za použití nenáročných 
vysílačů.  
  

     
DOMINO 8  DOMINO 11 DOMINO 16  

LIVIA 
a na bázi MFSK s využitím výhodných vlastností MT63 (64 bitové Walsh 

 
 
 
O
je založen
funkce) a samoopravného kódu FEC (Forward Error Correcting). Výsledkem je 
systém, který má značnou citlivost a dokáže dekódovat bez chyb velmi slabé signály 
na hranici slyšitelnosti. Je velmi odolný vůči jakémukoliv rušení, což dokumentují 
dosud provedené testy na spodních pásmech s minimálními výkony. 
 

     
8 tónů/250Hz   16 tónů/500 Hz  32 tónů/1000 Hz 

řenos textu je ještě bezchybný i u stanic pracujících na hranici slyšitelnosti; je však 

čet tónů v geometrické řadě od 2 do 256, čemuž 

ONTESTIA a RttyM 
VIE. CONTESTIA má proti OLIVII dvojnásobnou rychlost 

 
 
P
obtížné se na tyto velmi slabé signály naladit, neboť je nerozliší ani stávající optické 
indikátory či vodopády. OLIVIA standardně používá šířku pásma 1000 Hz, v němž 
vysílá 32 tónů rozložených po 31,25 Hz. Rychlost přenosu je 2,5 znaků za sekundu. 
Rozlišuje 128 znaků. 
Program však umožňuje nastavit po
odpovídají šířky pásma 125, 250, 500, 1000 nebo 2000 Hz. Přenosová rychlost je 
dána počtem tónů a šířkou pásma, v průměru asi 15 WPM (slov za minutu), což je 
rychlost poměrně nízká. Znaky však mohou být bezchybně dekódovány ještě při 
poměru signálu k šumu -22 dB a za tuto cenu se větší rychlost dá oželet. Díky 
vysoké odolnosti proti rušení se OLIVIA stává po RTTY a PSK třetím 
nejpoužívanějším druhem provozu.  
 
 
C
Jsou to další varianty OLI
přenosu, ale používá pouze 64 znaků (polovinu oproti OLIVII). RttyM má 
čtyřnásobnou rychlost vysílání než OLIVIE, ale podobně jako RTTY používá pouze 
32 znaků. Také u obou těchto variant lze nastavovat libovolnou kombinaci tónů a 
šířky pásma. Pro RttyM je implicitně nastaveno 8 tónů/250 Hz.  
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Vzhledem k vyšší rychlosti provozu lze předpokládat, že by se tyto varianty mohly 
uplatnit v závodech. 
 
CHIP 64 a 128 
Jedná se o digi mód, používající rozprostřené spektrum. Má sloužit k pokusům s 
přímým sekvenčně řízeným spektrem (technologie DSSS – Direct Sequence Spread 
Spectrum). Jeho autorem je IZ8BLY.  
Rozprostřené spektrum si lze zjednodušeně představit jako širokopásmové BPSK a 
je kompromisem mezi citlivostí a stabilitou přenosu. 
 

 
 CHIP 64 
 
 
Přenos dat na KV 
Další skupinou digitálních druhů provozu jsou módy, od kterých se očekávala nižší 
chybovost přenosu. Profesionální mód G-TOR řešil opravu chyb automatickým 
vyžádáním opravy, založeným na kontrole parity odeslaných tříznakových bloků. 
Pokud byl počet nul k jedničkám odeslaného bloku v poměru 4:3, byl blok potvrzen a 
následovalo vyslání dalšího bloku. Pokud parita nesouhlasila, bylo vyžádáno 
opakování bloku. Tento samoopravný systém byl použit i v radioamatérském 
systému AMTOR. Ačkoliv se chybovost podstatně snížila, měla k bezchybnému 
přenosu dat nezbytnému ke spojení mezi počítači ještě hodně daleko.  
 
Teprve PACTOR-II byl koncipován tak, aby byl schopen zajistit absolutní spolehlivost 
přenosu. Jeho autoři byli poučeni zranitelností KV paketového přenosu a systém 
PACTOR-II navrhli tak, aby 

• byl odolný proti krátkým poruchám; 
• byl odolný proti shluku poruch; 
• byl absolutně chráněn před chybami při přenosu dat vysoce promyšleným 

samoopravným kódem; 
• byl schopen přizpůsobovat přenosovou rychlost podmínkám šíření; 
• byl schopen omezit vysílaný výkon v případě nerušeného přenosu na 

nezbytnou úroveň. 
 
PACTOR-II přenáší data rychlostí 100 až 700 b/s v závislosti na podmínkách šíření, 
je modulován dvou- až šestnáctistavovým fázovým posuvem. Vyžaduje použití 
nákladného modemu. Jeho přenos je pro běžná spojení zbytečně rychlý a 
bezchybný, proto se jeho použití rozšířilo pro přenos dat mezi krátkovlnnými BBS.  
 
Systém CLOVER je principálně odlišný tím, že byl vyvinut bez historické návaznosti. 
Přenášený signál je vytvářen postupným přepínáním čtyř nosných kmitočtů, 
modulovaných pulsně-amlitudovanou modulací. Přenosová rychlost je závislá na 
podmínkách šíření, reálná rychlost přenosu je okolo 200 b/s. Systém je velmi závislý 
na stabilitě kmitočtu obou stanic. I tento systém vyžaduje speciální modem. 
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Jak začít s digi módy? 
 
Především se musíme vybavit základními znalostmi, abychom si ujasnili, čím se 
budeme zabývat a jak se na naše experimenty technicky připravíme:  

• Bude nám stačit naše stanice? 
• Jaká je minimální konfigurace počítače? 
• Jak propojíme stanici s počítačem? 
• Jaký program si obstaráme? 

Podrobné informace o programech a propojení stanice s počítačem jsou v kap. 10. 
 
Kmitočty pro digi módy 
Provoz probíhá na všech krátkovlnných pásmech v segmentech vyhrazených pro 
digitální druhy provozu. V rámci těchto segmentů jsou jednotlivé digimódy ještě 
situovány do zavedených částí. Takže na příklad Hellschreiber a PSK-31 jsou 
provozovány většinou ve spodní části segmentu a horní část je prostorem pro RTTY. 
Prakticky najdeme provoz PSK-31 od těchto kmitočtů nahoru: 1838, 3580, 7035, 
10140, 14070, 18100, 21070, 24920 a 28120 kHz. Výjimkou jsou širokopásmové 
módy, jako MT63, OLIVIA nebo SSTV, které jsou situovány již do pásma SSB. 
Typické kmitočty pro SSTV jsou 3730–3740, 14230, 21340 a 28660–900 kHz. Druh 
provozu na transceiveru je vždy SSB a je podstatné vědět, u kterých módů je třeba u 
obou stanic používat stejné postranní pásmo a u kterých ne (viz charakteristiky 
jednotlivých módů).  
 
Způsob provozu 
Vlastní provoz na pásmu je přibližně stejný jako již desítky let zavedený RTTY: běžně 
se používají zkratky a Q-kódy známé z provozu CW v mezinárodním styku, doplněné 
jednoduchými anglickými výrazy. Kdo ovládá angličtinu nebo příslušný komunikační 
jazyk a svižně píše na klávesnici, může si popovídat v otevřené řeči. Výhodou proti 
RTTY je, že u většiny ostatních digimódů se dají případné překlepy a omyly 
opravovat i po odeslání příslušného slova stejně jako v běžném editoru. 
Pro nás, kdo nejsme přeborníky v psaní na klávesnici počítače, vymysleli autoři digi 
programů možnost používat makra. Jsou to prefabrikované části spojení či ovládání 
funkcí stanice, kterými si můžeme usnadnit plynulý provoz. Příprava maker je velmi 
jednoduchá. Pro ilustraci ukážeme, jak se tvoří makra v základním programu 
DigiPan. 
Makra jsou ovládána klávesnicemi F1 až F12. Poklepem pravého tlačítka myši na 
některé z 12 okének na druhé liště se otevře okénko „Edit user macro“ a editace 
makra je připravena: 
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• V okénku „Label for F …:“ definujeme název příslušného makra, jímž si 

označíme jeho použití.  
• Do okna „Text“ napíšeme požadovaný text, přičemž můžeme využít příkazy ze 

seznamu. Vybraný příkaz označíme kliknutím a kliknutím na tlačítko „<<“ mezi 
oběma okny jej přeneseme do textu.  

• Jinak můžeme používat libovolný otevřený text. V uvedeném příkladu je 
definováno makro klávesy F3; je nazvané „Call3“ a je určeno k volání 
protistanice (obsahuje: 3x její volací znak a 2x vlastní volací znak).  

• Při použití příkazu <TX> před textem a <RX> za textem se při aktivaci makra 
transceiver automaticky přepne na vysílání, odešle text a přepne na příjem.  

• Stejným způsobem si můžeme připravit makra pro ostatní F klávesy (okénka 
na 2.liště).  

• Některá makra jsou již předdefinována – ta ponechme beze změny. Např. 
klávesou F9 lze přepínat z příjmu na vysílání a opačně, makrem F10 lze 
označit na vodopádu stanice, ke kterým se chceme vrátit, makra F11 a F12 
umožňují se přelaďovat na vodopádu.  

• Pomocí kombinace kláves Ctrl+F1 až Ctrl+F12 lze připravit dalších 12 maker 
(např. pro různé soutěže nebo závody). Seznam všech příkazů pro makra se 
stručným popisem je v manuálu. 

Pokud komunikujeme s kamarádem a reagujeme na konverzaci, pak můžeme využít 
souběžné psaní odpovědi s příjmem zprávy. Při přechodu do vysílacího režimu se 
zaplněný zásobník postupně vyplňuje, což nám poskytuje čas na plynulou 
konversaci. 
 
Kvalita signálu  
Podobně jako nízkofrekvenční HiFi zesilovače vyžadují i všechny fázově modulované 
přenosy nezkreslené zpracování signálů. Zatímco u poslechu HiFi nahrávky nás 
připraví přebuzený („přeřvaný“) zesilovač o potěšení z krásné hudby, přebuzením 
fázového modulátoru připravíme o potěšení naše kolegy – radioamatéry, vysílající 
vedle našeho kmitočtu. Díky přebuzení se totiž podstatně rozšiřuje šířka námi 
obsazeného pásma. Silně přemodulované stanice dokáží zcela překrýt slabé signály 
na sousedících kanálech. K zarušení sousedních kmitočtů dochází tak, že dvojice 
užitečných signálů fázové modulace vytváří přemodulováním spektrum nežádoucích 
násobků (vyšších harmonických) modulačních kmitočtů. U PSK-31 (základního typu 
fázové modulace) jsou oba užitečné modulační signály vzdáleny od sebe 31 Hz, 
takže v ideálním případě by mohlo pracovat v šířce pásma 2 kHz až 40 vzájemně se 
nerušících stanic. Stačí jediná místní přemodulovaná stanice, aby větší část tohoto 
pásma byla pro nás nepoužitelná. 

 
Rušení přebuzením se odborně nazývá 
„intermodulační zkreslení“ (se zkratkou IMD 
– InterModulation Distortion) a rušící část 
spektra „intermodulační produkty“. Stupeň 
(velikost) rušení se vyjadřuje poměrem 
úrovně nejbližšího rušícího páru k úrovni 
žádoucí modulace. Přijatelný 
intermodulační odstup je alespoň -26 dB 
(menší než 5% zkreslení). 
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Při monitorování fázově modulovaných signálů se na „vodopádu“ objevují dvě 
modulační čáry (nemodulovaný signál), nebo silná čára vyplňující plochu mezi 
modulačními liniemi, je-li signál modulován. Zkreslená modulace vytváří další, méně 
výrazné čáry s klesající úrovní rozprostřené v pravidelném rozestupu souběžně 
s modulačními liniemi. Podle šířky spektra stanice na první pohled poznáme 
přebuzenou modulaci. Na následujícím obrázku je patrná ještě šestá harmonická a 
obsazené pásmo 450 Hz! 
 

 
 
Jak se bránit přemodulování – několik zásad: 

• Mezi napěťovou úrovní výstupního signálu zvukové karty a vstupní citlivostí 
nízkofrekvenčního vstupu je velký nesoulad: výstupní signál je až 100x větší 
než potřebné vstupní napětí. Proto se mezi výstup zvukové karty a vstup 
vysílače zařazuje odporový dělič, kterým se omezí modulační napětí tak, aby 
nastavovací prvky karty a vysílače posloužily pouze k jemnému dostavení 
modulační úrovně. 

• Zamezit vzniku brumového pozadí zařazením isolačního transformátorku 
oddělujícího zem počítače od země vysílače (více v části . 

• Zamezit pronikání VF signálu do modulačního vstupu 
kablíky, blokování VF signálu kondenzátorem řádově 10
modulační vstup vysílače, použití feritových prsten
propojovací kablíky). 

• Nepoužívat kompresor modulace („speech procesor“). 
• Pečlivě nastavit úroveň modulačního signálu. 
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• Nepoužíváme modulační kmitočet nižší než 1200 Hz. Tak zabráníme, aby 
nevzniklo rušení druhou harmonickou modulačního signálu. 

 
Již od biblických dob se vnímavější část společnosti řídí pravidlem „Co nechceš, aby 
ti dělali jiní, nedělej ani ty jim“. Každý operátor PSK módu si prožil chvíle beznaděje, 
když mu široké spektrum neošetřeného přebuzeného signálu vymazalo z displeje 
slabou DX stanici. Proto péče o kvalitní nerušící signál patří mezi základní povinnosti 
dobrého ohleduplného operátora. 
K nastavení optimální modulační úrovně vede řada cest. Autor digitální části 
programu Logger32 doporučuje tento postup (podrobněji v Českém helpu 
Logger32): 

• Vysílač s vypnutým kompresorem přednastavit na maximální výkon. 
• Přepnout transceiver do režimu, který výrobce doporučuje pro PSK provoz. 

Potenciometr nastavení úrovně modulace vysílače přednastavit na polovinu. 
• Otevřít okno nastavení úrovně výstupního signálu zvukové karty a nastavit 

úroveň výstupního signálu na minimum.  
• V okně programu PSK31 přejít do režimu „TUNE“ a aktivovat vysílač. 
• Zvyšovat budící signál na zvukové kartě z nuly do úrovně, při níž vysílač právě 

dosáhne plného výkonu. 
• Přepnout do režimu PSK31, aktivovat vysílání a zkontrolovat výstupní výkon: 

jeho střední úroveň musí dosáhnout nejvýše 50 % výkonu režimu „TUNE“. 
• Požádat místního radioamatéra o posouzení šířky spektra. 

 
OK1AK, autor této části, má vyzkoušený následující postup: Ve spolupráci s místním 
radioamatérem a za pomoci pomocného spojení (telefonu, VKV spojení) nastavuje 
optimální úroveň budícího signálu takto: 

• Na neobsazeném nerušeném kmitočtu vyšle PSK31 signál o úrovni alespoň 5 
S (= 30 dB) nad šumem. Vysílač nepředává žádnou zprávu.  

• Otevře nastavení úrovně výstupního signálu zvukové karty. 
• Zvyšuje výstupní signál zvukové karty na úroveň, při níž operátor protistanice 

v okénku měření IDM právě odečte –25 dB. 
 
Pokud neseženete místního radioamatéra, nezoufejte, pomoc naleznete na 
internetové adrese www.hamradio-portal.com/psk/start.html. Na tuto stránku je 
totiž připojen přijímač monitorující kmitočet 14070 kHz a analyzující stupeň 
intermodulačního zkreslení. Pomocí něj si můžete na dálku analyzovat zkreslení 
svého signálu. Sledujte podrobné instrukce na uvedené stránce.  
 

Zřejmě nejdokonalejším způsobem, jak si 
kontrolovat kvalitu vlastního signálu, je 
obstarání PSK-metru. Postavte si jej podle 
návodu uvedeného na stránkách  
www.ssiserver.com/info/pskmeter.  
Přístroj osazený mikroprocesorem je velmi 
jednoduchý, avšak nejenže měří 
nezprostředkovaně skutečné zkreslení signálu 
tak, jak odchází z vysílače, ale dokáže i 
ochránit signál před překročením mezní 
hodnoty IDM samočinným nastavením úrovně 
výstupního signálu zvukové karty.  
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Nápověda LOGGERU 32 v příloze
Česká nápověda LOGGERU 32 v příloze dosažitelné z lišty "Přílohy"a adresáře "Přílohy k digimódům".



Na uvedené adrese najdete podrobný konstrukční návod a velmi názornou příručku 
zabývající se problémem intermodulačního zkreslení. 
 
 

Jak omezit rušení při DX provozu 
K přenosu fázově modulovaných signálů se používá výkon okolo 50 W. Signály 
vzdálených DX stanic jsou již tak slabé, že nám silná místní stanice či stanice se 
širokým spektrem snadno znemožní příjem. Bohužel řešení problému rušení s jeho 
původcem není příliš účinné – jednak kvůli jazykové bariéře se stává, že obdržíte na 
jakoukoliv připomínku jen nesouvisející text připraveného makra, jednak někteří rušiči 
nejsou dostatečně technicky připraveni na provoz PSK a nechápou, o čem je řeč. 
Určitá odpomoc od rušení je i v našich rukou: 

• Pomocí „vodopádu“ zobrazíme časově rozložené spektrum vysílajících stanic. 
Kmitočtově vzdálenější stanice můžeme odfiltrovat zúžením propustného 
pásma (zařazením nejužších mezifrekvenčních filtrů, přeladěním 
mezifrekvenčního filtru pomocí ovládacího prvku „IF shift adjustement“). Při 
přelaďování filtru pohodlně sledujeme potlačení rušení na „vodopádu“, 
potlačovaná část spektra tmavne. 

• Vynikajícím pomocníkem je výřezový filtr („Notch Filter“) použitý některými 
programy (např. verzí 2.7 programu Logger32, nově obsahující modul 
MMVARI Engine); jím lze potlačit i velmi blízké rušící signály. 

 
Jaké programy použít 
Zaujaly Vás předchozí informace? Máte zájem začít a nevíte, který program pro 
začátek zvolit? Nabídka programů je velmi široká. Některé z nich fungují jako 
jednoúčelové modemy pouze určitých druhů digitálních provozů, jiné jako 
multifunkční modemy a konečně existuje skupina univerzálních programů, které 
zajišťují všechny činnosti spojené s provozem radioamatérské stanice, včetně 
provozu digitálních módů. Při Vašem rozhodování bude hrát roli několik hledisek: 

• Do jaké míry se chceme specializovat na digitální přenosy, resp. na některý 
z digitálních přenosů? 

• Chceme si pouze vyzkoušet digimódy a teprve po prvních zkušenostech se 
rozhodneme? 

• Jsme ochotni zaplatit za program, nebo začneme s freeware? 
 
Z universálních programů přicházejí v úvahu: 

• MixW – pro jeho univerzálnost a snadnou obsluhu si zaslouží první místo. 
• MMVARI používá modemový modul, jehož rozlišovací schopnosti (schopnost 

psát více zarušené signály, resp. signály s menším odstupem šumu) jsou lepší 
než např. modul MMTTY a je proto vhodnější zejména k příjmu RTTY a PSK. 

• MULTIPSK sice rychle reaguje na zavádění nových systémů, ale není tak 
přátelský k obsluze a některé MFSK módy detekuje s nižší účinností. 

 
Z univerzálních programů volíme ty, které jsou nejpřátelštější k obsluze, nabízejí 
nejširší paletu možností (především výkonný staniční deník, plné ovládání 
transceiveru, souběžné používání DX-clusteru, spolupráce s databázemi na CD 
nosičích, klíčování z klávesnice, podpora všech závodů, veškeré potřebné statistiky a 
celou řadu dalších možností). Jsou to například:  
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• YP-log (autorem VE6YP, autorem české lokalizace OK1RR) – splňuje tyto 
požadavky; RTTY provozuje pomocí modulu MMTTY a PSK pomocí modulu 
WinPSK, vyvinutého speciálně pro tento program. Cena registrace 50 USD. 

• Logger32 systematicky rozvíjený rozsáhlou autorskou skupinou představuje 
nejen špičkový staniční manažer, ale díky nově zařazeného modulu MMVARI 
Engine, přidanému k modulům MMTTY a PSK, se zařazuje jeho digitální část i 
mezi špičkové digitální modemy. Program je freeware, nemá českou 
lokalizaci, ale český help je v příloze tohoto projektu. 

 
Pro běžný konverzační provoz v digimódech lze použít také MixW a pro závody nebo 
DX-ing některý z jednoúčelových programů (DigiPan, MMTTY nebo MMVARI). 
Z těchto jednoduchých programů lze exportovat deník ve formátu ADIF do hlavního 
staničního programu buď na konci vysílání, na konci závodů, nebo čas od času.  
 
Zajímavými testy jednotlivých digimódů a hlavně porovnáváním vlastností použitých 
programů se již dva roky zabývá UA6HJQ. Výsledky jeho pokusů plně odpovídají 
mým praktickým zkušenostem. Přístup k nim je na stránkách www.hamradio.cmw.ru  
Podle jeho závěrů jsou nejcitlivějšími (z hlediska poměru úrovně signálů k šumu) 
programy TrueTTY (vyžaduje placenou registraci) a MMVARI. 
 
Začínající by však zásadně měli začínat své první pokusy s PSK pomocí programu 
DigiPan a pokusy s RTTY pomocí programu MMTTY. 
 
Rady na závěr této kapitoly:  

• Nainstalovaný program doplňte pouze nezbytnými požadovanými 
informacemi (většina programů vyžaduje zadání vašeho volacího znaku a 
určení příslušného COM portu pro PTT – spínání vysílače).  

• Zdržte se před dokonalým seznámením s kterýmkoliv programem měnit 
cokoliv na výchozím (default) autorském nastavení konfigurace a parametrů; 
jen tak se vyvarujete potíží a zklamání. Věřte, že základní nastavení mají 
autoři v pořádku a jestliže něco nefunguje, je to vaše chyba, kterou dříve 
nebo později odhalíte. 

 
První QSO provozem PSK31 
Po otevření programu DigiPan a otevření konfigurační nabídky na hlavní pracovní 
obrazovce (viz obrázek) postupně nastavíme základní údaje: 
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• V rubrice „Personal Data“ vyplníme náš volací znak, naše jméno a QTH, které 
chceme předávat ve spojení.  

• V rubrice „Fn macros“ si můžeme doplnit a upravit makra od autorů podle 
svého vkusu.  

• Makra též lze přenést do programu příkazem „Load macros“ (má makra mohu 
zájemcům na požádání poslat e-mailem). 

• Vysílač je propojen s počítačem. Zda je propojení v pořádku, prozradí 
obyčejná sluchátka (nebo vstupní konektor vnějšího zesilovače počítače). Na 
vstupním konektoru do zvukové karty musíme slyšet NF výstup z přijímače a 
při přepnutí na vysílání z okna programu musíme slyšet na konektoru 
přivádějícího signál pro modulaci transceiveru výstupní signál ze zvukové 
karty. 

• Pod „Waterfall drive“ aktivujeme okno „Recording control“, v němž si 
nastavíme úroveň příjmu z transceiveru. Zatržením označíme příslušný vstup 
do zvukové karty a posuvným regulátorem nastavíme optimální úroveň. Tu 
sledujeme na spodním okně hlavní obrazovky, kde se nám zobrazuje 
tzv.“Waterfall“ (vodopád). Na něm se žlutými pruhy na modrém podkladu 
zobrazují signály přijímaných stanic. Při nastavení nízké úrovně se nám slabé 
stanice již nezobrazí, při vysoké úrovni se rušivé signály zbarví do žluta a 
slabé signály se od poruch neodliší. Na obrázku nastavená úroveň je 
optimální: silná žlutá čára představuje stanici o síle S9 a u nejslabší ještě 
rozeznatelné stanice (uprostřed) již S-metr neukazuje nic.  

• Dále je nutno pečlivě nastavit úroveň modulace pro vysílání postupem 
popsaným v kapitole „Kvalita signálu“.  
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• Poslední důležité nastavení je volba portu, na němž je připojeno ovládání 
vysílače (PTT). Použijeme k tomu příkaz „Serial port“. Dále je nutno zatrhnout 
okénko DTR nebo RTS, podle toho na který pin je ovládání připojeno; je však 
možno bez problémů zatrhnout obě možnosti současně. Pokud budete 
používat VOX, zatrhnete „NONE“. Po tomto základním nastavení již můžete 
zahájit zkušební provoz. 

  
Před navázáním prvního spojení vřele doporučujeme věnovat nějaký čas 
monitorování obsahu vysílání stanic komunikujících na pásmu. Pracující stanice jsou 
zobrazeny na vodopádu v podobě svislých žlutých čar. Kliknutím na střed vybrané 
čáry se naladíme na stanici a sledujeme obsah její komunikace. Všímáme si obsahu, 
techniky spojení a jistě nás zaujme i rozmanitost zemí, které se na pásmu vyskytují. 
Velmi rychle zjistíme, že většina spojení je stereotypní, „prefabrikovaná“ pomocí 
maker. Makra používají v hojné míře zavedené mezinárodní zkratky, Q-kódy a 
základní anglická slova. Spojení mají ustálenou formu (volání stanice – navázání 
spojení – sdělení základních informací o stanici a operátorovi – rozloučení a 
ukončení spojení). Pomůcky použité při komunikaci (zkratky, kódy, volací znaky) jsou 
uvedeny v jiné kapitole. K otevřené komunikaci na libovolná témata dochází méně 
často, zpravidla se uskutečňuje mezi přáteli, při pokusech nebo při výměně 
zkušeností.  
 
Jakmile zvládneme techniku monitorování, získáme představu o obsahu a formě 
spojení, získáme rutinu v obsluze a zorientujeme se na pásmu, můžeme navázat 
první spojení: 

• Najdeme si takovou stanici, která volá výzvu (vysílá CQ), nebo právě ukončila 
spojení.  

• Její značku přeneseme do okénka „Call“ dvojklikem z obrazovky, nebo ji 
zapíšeme pomocí klávesnice. Do okénka „Sent“ zapíšeme report (např. 599) 
a spustíme makro obsahující volání této stanici (2x „její znak“ de „3x můj 
znak“) a přejdeme na příjem. Je-li na začátku makra zapsáno <TX> a na 
konci <RX>, proběhne přepínání vysílání–příjem automaticky, jinak musíme 
použít F9 nebo symbol T/R.  

• Stanice nám odpovídá, sděluje základní údaje. My si dvojklikem přeneseme 
jméno operátora do okénka „Name“ a přijatý report do „Rec´d“, zapíšeme si i 
QTH, případně libovolné další údaje do okénka „Notes“. Pokračujeme ve 
vzájemné komunikaci použitím připravených maker nebo psaním do 
vysílacího okna.  

• Po ukončení spojení klikneme na ikonu diskety a spojení přeneseme do 
deníku. Poté klikneme na ikonu listu papíru a uvolníme okna pro další 
spojení.  

 
Na předchozím obrázku okna programu DigiPan je jako příklad zobrazeno spojení 
s americkou stanicí WB9MVQ. 
 
Do začátku přeji všem ať se daří, pokud ne, pište mi na moji e-mailovou adresu 
ok1ak@post.cz a rád každému odpovím. 
Vlasta, OK1AK 
 
Chcete vědět víc? Článek Digitální druhy provozu najdete v kap. 10 této příručky. 
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5. Provozujeme stanici
Josef Plzák, OK1PD
Pokročili  jsme dál:  máme připravenou stanici  včetně nainstalované antény.  Jak  ji 
obsluhovat?

Během  stoleté  existence  radioamatérských  experimentů  vykrystalizoval  způsob 
navazování spojení, jeho obsah a průběh i zásady, podle nichž se operátoři chovají. 
Radioamatérský provoz není tak striktní, neosobní a přesně předepsaný jako např. 
provoz  vojenských  operátorů;  na  druhé  straně  oproti  operátorům  občanských 
radiostanic  jsou  respektovány  forma  spojení,  zásady  komunikace  a  chování 
operátorů.

Forma, obsah a průběh spojení se může lišit podle účelu spojení i podle toho, jak se 
s naším protějškem známe.

Než začneme vysílat
Nejdůležitější  dovedností  potřebnou  pro  úspěšné  vysílání  je  poslech  na 

pásmu.  V historických  dobách  byla  povinným  předstupněm 
před připuštěním k povolovací zkoušce instituce „registrovaný 
posluchač“.  Posluchači  si  zhotovili  svůj  první  přijímač  a  
pomocí  něj  monitorovali  spojení  svých  šťastnějších  kolegů.  
Naučili  se tak potřebné znalosti radiotechniky a důkladně se 
seznámili s radioamatérským provozem.

Radioamatérský  provoz se  liší  od  rádiového provozu profesionálních  služeb i  od 
provozu občanských radiostanic. V dalším textu se seznámíme s prototypy různých 
typů vysílání, avšak vaší nejlepší školou bude poslech reálných radioamatérských 
stanic.

Na krátkou dobu odložme telegrafní klíč a mikrofon a staňme se posluchači: pořiďme 
si posluchačský deník. Stačí k tomu linkovaný sešit s kolonkami datum, čas, pásmo, 
stanice, poznámky. Do něho si budeme zapisovat volací znaky komunikujících stanic 
a obsah jejich komunikace. 

Co se tak můžeme naučit? Především dobře a bez přemýšlení používat ovládací 
prvky přijímače, sblížíme se se staničním deníkem a hlavně se naučíme, jak spolu 
radioamatéři komunikují. Naučme se vyhledávat vzácné stanice bez pomoci clusteru, 
zcela zvládnout hláskovací tabulky, běžné zkratky, kódy a značky zemí. Poslechem 
získáme cit  pro  perfektní  provoz a představu,  jak  se chovají  dokonalí  a  zkušení 
operátoři.  Naučíme  se  také  sledovat  a  dokumentovat  podmínky  šíření  rádiových 
signálů.
.
Systematicky vedený poslechový deník se může stát základním pomocníkem 
soustavného  experimentování  i  vysílajících  amatérů:  elektronické  staniční 
deníky  sice  dokonale  registrují  navázaná  spojení,  ale  neobsahují  naše 
pozorování  a  zpětně  nás  nepoučí,  s čím  zajímavým  jsme  se  na  pásmech 
setkali, jaké byly podmínky šíření apod.; neobsahují ani další informace, které 
se do počítačového deníku nezaznamenávají. 
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Co si radioamatéři ve spojeních sdělují?
Mnozí začínající amatéři se těší, jak si na krátkých vlnách popovídají v dlouhých a 
obsažných  spojeních.  V telegrafních  úsecích  krátkých  vln  je  pak  překvapí,  jak  je 
„upovídaných“ spojení málo a zaskočí je, zachytí-li krátká spojení typu „volací značka 
– report“ ze stanice, na jejíž volací znak musí čekat i desítky minut. Jde o vzácné 
(„DX“) stanice, které se snaží dát příležitost navázat spojení co největšímu počtu 
protistanic.  S velmi obsažnými spojeními se daleko častěji  setkáme v segmentech 
vyhrazených  hlasové  komunikaci  a  zvláště  na  digitálních  úsecích.  Mezi  dobrými 
přáteli  trvají  spojení  i  několik  hodin.  Častá  jsou  i  domluvená  pravidelná  spojení 
(„skedy“) jednotlivců nebo skupiny přátel („kroužky“).
Základními  tématy  amatérských  spojení  jsou  komunikační  informace  (zprávy  o 
slyšitelnosti,  o  podmínkách  šíření),  technické  informace  (popis  stanice,  technické 
pokusy) a osobní informace (jméno, stanoviště, věk a podobně). Mimo tyto základní 
informace lze hovořit na jakékoliv téma, s výjimkami:
• Není povoleno vysílání profesionálních reklam, hudebních pořadů, nevnucujeme 

debaty na politická a náboženská témata a nepředáváme zprávy, které se běžně 
zasílají poštou, zvláště pak zprávy určené třetí osobě.

• Nepoužíváme nadávky a hrubé výrazy urážející dobrý vkus a dobré mravy.

Jak se radioamatéři identifikují?
Prostředkem  identifikace  jsou  volací  znaky.  Volací  znak  má  dvě  části:  část 
označující příslušnost k zemi, v níž je radioamatér registrován (prefix) a část, jíž je 
radioamatér registrován povolovacím úřadem (suffix).

Prefixy vydává Mezinárodní telekomunikační unie v Ženevě. Pro náš stát je uvolněna 
série OKA až OLZ. Radioamatérské prefixy českých radioamatérů požívají série OK1 
až OK0 a OL1 až OL0 (tato série se vydává závodním stanicím). Ze série OK je OK8 
reservováno  cizincům,  OK9  začátečníkům  a  OK0  neobsluhovaným  stanicím 
(převaděčům a majákům).
Seznam  prefixů  zemí  DXCC  je  uveden  v dalším  textu.  Statut  země  DXCC 
neodpovídá pouze statutu suverénního státu. K zemím DXCC patří i území a ostrovy 
dostatečně  vzdálené  od  mateřského  státu.  V současné  době  existuje  337  zemí 
DXCC. Poslední zemí DXCC se stal ostrov Swains Isl. (stav k 1.1.2007).

Každý volací znak je zcela jedinečný, nikomu dalšímu na celém světě nemůže být 
přidělen.  Buďte  na  něj  hrdí.  Ve svých  spojeních  buďte  vždy  zdvořilí  a  dodržujte 
zásady správné komunikace, poslouchá vás nejen řada dalších radioamatérů, ale i 
kontrolní agentury tuzemské i zahraniční.

Vaše spojení bude legální a platné, jen pokud budete používat volací znak správně, 
tedy nejen suffix, ale i prefix – prostě plný volací znak.

Při vysílání z mobilní stanice se používá vlastní značka a /m (fónicky: lomeno mobil, 
angl.: stroke mobile). Při vysílání z lodě se používá volací znak /mm (fónicky stroke 
maritim mobile). Při vysílání z letadla  /am.  Při vysílání z jiné země:  prefix země/ 
vlastní volací znak (např. W6/OK1XXX) nebo: vlastní volací znak/prefix země (např. 
OK1XXX/W6).
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Země DXCC
Viz záložka "Přílohy" na levé liště, část "provozní pomůcky".



Jak se radioamatéři domlouvají?
Předně volně ve svém mateřské jazyce nebo v kterémkoliv jazyce cizím. Mimoto mají 
svůj vlastní jazyk – zkratky, původem převážně z angličtiny, doplněné mezinárodním 
Q kódem.
Zkratky jsou užitečnou pomůckou ke zrychlení telegrafního provozu. Na rozdíl od Q-
kódů však nezkracují ustálené obraty a fráze, ale pouze jednotlivá slova nebo slovní 
spojení.  Jak uvidíme dále,  jde o zkratky vzniklé z odpovídajících anglických slov. 
Zkratky  vznikaly  již  v samých  počátcích  telegrafu  v polovině  19.  století  a  v éře 
radiotelegrafie  byly  postupně  doplňovány  zkratkami  novými.  Většina  zkratek 
profesionálních  telegrafistů  a  radiotelegrafistů  byla  převzata  radioamatéry  a  větší 
část z nich je používána dodnes.

Pro radioamatéry mají zkratky význam i v tom, že spolu s Q-kódy umožňují překonat 
jazykové bariéry a  tak vést konverzaci  o běžných radioamatérských záležitostech 
bez potřeby hlubší znalosti angličtiny. 

Červeně zdůrazněné zkratky jsou běžněji používané.

Několik zásad:
■ Otázku (tam,  kde  to  má smysl)  vytvoříme  připojením otazníku  za  zkratku, 
např. HW? – jak mě slyšíte? 
■ České zkratky pochopitelně používáme jen s česky hovořícími operátory. 
■ Národní zkratky používají i jiné jazyky, často uslyšíme třeba zkratky německé 
nebo ruské (DSW – dosvidanija atp.),  či švédské „hej“ nebo finské „hei“ na konci 
spojení.  Potěší,  když  tyto  zkratky  ve spojení  se  stanicí  z  dané země použijeme, 
udělají  protistanici  radost  –  tak  jako  nás potěší,  když  nám nějaký  exot  na  konci 
spojení odešle „ahoj“.

Q kódy

Od počátků radiového provozu, kdy se používal výhradně telegrafní 
přenos,  měli  operátoři  snahu  zrychlit  vysílání  použitím  kódů  pro 
stereotypní,  často se opakující  situace.  Tak vzniklo několik  soustav 
kódů;  z nich  Q-kód  byl  univerzálním,  všemi  službami  používaným 
kódem. Tvoří jej slovo tvořené třemi znaky – písmeno Q a kombinace 

dalších dvou písmen. 

V  radioamatérské  praxi  se  používá  jen  část  celého Q-kódu,  přehled  je  uveden 
v přiložené  tabulce.  Se  změnou  obsahu  radioamatérských  spojení,  k níž  za 
posledních  40  let  dochází,  se  používání  Q-kódů omezuje  a  v případě potřeby je 
nahrazováno otevřenou řečí. 

Poznámky: 

■ Otázku vytváříme doplněním otazníku za kód, např. QTH?. 
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Q- kódy
Q - kódy v příloze. Otevřít z lišty vlevo a vybrat složku Přílohy k provozu.

Zkratky
Otevřít Přílohy z levé lišty a vybrat složku "Přílohy k provozu". 



■ V  radioamatérské  praxi  se  vžilo  i  používání  přeneseného  (zobecněného) 
významu  Q-kódů,  např.  QSO znamená  obecněji  "radioamatérské  spojení",  QTH 
"umístění stanice", QRO "velký výkon", a řekne-li někdo ve fonickém spojení „prosím 
o kvesli“, znamená to, že si přeje zaslání lístku potvrzujícího spojení.

Zpráva o slyšitelnosti (Report) 

Pro  navázání  a  udržení  radioamatérského spojení  je  důležitým údajem zpráva o 
slyšitelnosti  signálu  –  report. Již  v počátcích  radioamatérských  experimentů  byl 
zaveden systém RST (z angl. Readibility – čitelnost, Strenght – síla, Tone – tón). V 
tomto tvaru se používá pro hodnocení telegrafních signálů, při přenosu mluvené řeči 
se hodnotí čitelnost a síla – RS a v digitálních módech se od letošního roku používá 
stupnice  RSQ.  Údaje  určuje  operátor  obvykle  subjektivně  na  základě  vlastní 
zkušenosti.

Nezapomeňme,  že  platí  zásada:  spojení  je  platně  navázáno, jen je-li  oběma 
stanicemi správně přijata celá značka a report.

Proto v některých případech (např. DX spojení za pomoci zprostředkující stanice) se 
vyžaduje opakování reportu předaného DX stanicí.

Tabulka reportů RST 

Stupeň Čitelnost 
(R)

Síla (S) Tón  (T)

1 zcela 
nečitelné

signál na mezi 
slyšitelnosti

mimořádně hrubý syčivý tón

2 občas čitelné velmi slabý signál hrubý tón střídavého proudu

3 s obtížemi 
čitelné

slabý signál tón střídavého proudu slabě zaznívající

4 čitelné přijatelný signál tón střídavého proudu se záznějem

5 dokonale 
čitelné

téměř dobrý signál tón zázněje se silnou modulací střídavým 
proudem

6 dobrý signál tón zázněje s modulací střídavého proudu

7 středně silný signál skoro čistý tón se slabou střídavou složkou

8 silný signál čistý tón s nepatrným nádechem střídavé 
složky

9 mimořádně silný signál zcela čistý tón

Vývoj obvodové techniky přijímačů umožnil opatřit přijímače objektivním měřičem síly 
signálu přivedeného na anténní svorky při plné citlivosti přijímače. Měřič zvaný S-
metr měří úroveň vstupního signálu v rozmezí 0,2 μV až 5 mV. Stupnice přístroje je 
logaritmická. Při zobrazení síly signálu platí tyto konvence:

• Síle signálu S9 odpovídá svorkové napětí UANTANT = 50 μV při impedanci vstupu = 50 μV při impedanci vstupu  
50Ω;50Ω;

•• Dvojnásobné zvýšení vstupního napětí (t.j. +6 dB) se projeví zvýšením síly oDvojnásobné zvýšení vstupního napětí (t.j. +6 dB) se projeví zvýšením síly o  
jeden stupeň S;jeden stupeň S;

•• Polovičnímu vstupnímu napětí odpovídá síla signálu o stupeň SPolovičnímu vstupnímu napětí odpovídá síla signálu o stupeň S  nižší.nižší.
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Více v následující tabulce:
Závislost stupňů S na velikosti vstupního napětí
Stupně  S 0 S 1 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S9+20dB S9+40dB
Uant/μV 0,1 0,2 0,78 1,56 3,12 6,25 12,5 25 50 500 5000

Avšak i určování reportu podle údaje S-metru má svá omezení:
• Údaj  S-metru  platí  při  plné  citlivosti  přijímače  s vyřazeným  vstupním 

útlumovým článkem (ATT);
• Přesnost  cejchování  je  zpravidla  snižována  tím,  že  citlivost  přijímačů  je 

kmitočtově závislá. Pouze zařízení vyšších tříd přesnost S-metrů zaručují;
• Podmínky šíření rádiových signálů na krátkých vlnách jsou natolik proměnné, 

že je obtížná přesná interpolace síly měřeného proměnného signálu.

Pokud  operátor  při  formulaci  reportu  sloučí  svůj  subjektivní  posudek  čitelnosti  s 
údajem  S-metru  o  síle  signálu,  jaký  mu  ukazuje  jeho  přijímač,  může  vzniknout 
zdánlivě  paradoxní  report  32,  41  ale  i  50;  není  nekorektní.  Americká  organizace 
ARRL, která je vydavatelem mnoha hodnotných diplomů, podmiňovala vždy platnost 
spojení pro své diplomy minimálním reportem RS 33. V poslední době tuto podmínku 
pozměnila v zásadu, že pro získání diplomů ARRL jsou přijatelná spojení, u nichž je 
součet čísel reportu RS alespoň 5.

Tabulka reportů RSQ

Pomocí ní se hodnotí digitální signály. Hodnocení digitálních signálů touto stupnicí 
bylo  zavedeno  v roce  2006  a  není  ještě  vžito.  Je  zavedeno  proto,  že  obvykle 
používané hodnocení „599“ je ryze formální a nemá žádnou vypovídací hodnotu.

R-čitelnost (% z textu) S - síla Q - kvalita

R5 - 95%+ dokonale čitelné S9 - velmi silná stopa Q9 - čistý signál bez viditelných párů postranních signálů

R4 - 80% - prakticky bez problémů, 
občasný nepřijatý znak S7 - silná stopa Q7 - jeden sotva viditelný pár

R3 - 40% značné obtíže, množství 
nepřijatých znaků S5 - nevýrazná stopa Q5 - jeden snadno viditelný pár

R2 - 20% občasně rozlišitelná slova S3 - slabá stopa Q3 - víceré viditelné páry

R1 - 0% nečitelné
S1 - sotva znatelná 
stopa Q1 - většina spektra zatížena splattery

Na přiloženém obrázku jsou příklady spekter různě kvalitních fázově modulovaných 
signálů s odpovídajícím hodnocením:
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Report „219“ odpovídá signálu s málo rozlišitelnými slovy a sotva znatelnou stopou.

Report „459“ dostal čitelný, jen občas porušený signál s nevýraznou stopou.

Report „577“ charakterizuje dokonale čitelný signál kreslící silnou stopu s jedním rušivým párem.

Signál „451“ má vysoký obsah splatterů způsobených špatným nastavením úrovní modulace.

Signál „599“ je po všech stránkách dokonalý.

Obrázek převzat  ze článku N2IRZ: "Introducing RSQ Digital  Signal  Reports",  CQ Magazine,  Feb. 
2005.  
Celý text lze stáhnout zde: http://www.psb-info.net/CQ-Mag-RSQ-Article.pdf. 

Při  přenosu digitalizované  řeči  lze  jako  dodatkový údaj  k  RSQ uvést  ještě  MOS 
(Mean  Opinion  Score  –  průměrná  známka  hodnocení).  Tento  subjektivní  údaj  je 
užíván  i  v  profesionální  praxi,  kde  se  získává  jako  průměr  výsledků  série 
subjektivních  hodnocení  nezávislými  posuzovateli.  Jakkoli  lze  totiž  přenosové 
systémy  vyvíjet  s  užitím  objektivních  měřících  metod,  v  konečném  důsledku  je 
rozhodující dojem posluchačů. MOS může být vztažen k údaji o bit error rate (BER), 
což umožňuje postihnout nepříznivé podmínky na trase spoje vyvolané přírodními 
jevy a činností člověka. 

MOS Kvalita Narušení
5 Vynikající Nenarušeno
4 Dobrá Pozorovatelné, avšak neobtěžující
3 Slušná Lehce obtěžující
2 Narušená Obtěžující
1 Špatná Velmi obtěžující
0 Nepoužitelné Naprosté
Signály protistanic hodnotíme jednomístným komplexním údajem Q - kvalita - o pěti 
stupních, které odpovídají údaji R ve výše uvedené tabulce.

Údaj MOS nemusí být vyjádřen celým číslem, např. hodnota "3,5" je přípustná.  
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Za přijatelnou je považována hodnota "3". 

Fónická spojení
Fónická spojení probíhají  podle stereotypní vžité procedury. Ta se skládá z volání 

výzvy/odpovědi  na  výzvu,  navázání  spojení,  výměny  informací  a 
ukončení  spojení.  K zajištění  bezpečného  přenosu  klíčových 
informací  (volacích  značek,  jména,  adresy  cesty  pro  zaslání  QSL 
lístku  apod.)  se  používají  hláskovací  tabulky  (buď  národní,  nebo 
mezinárodní). 

Příklad spojení v češtině
1. Volání výzvy:
„Výzva výzva výzva, zde OK1AD, OK1 Adam David OK1AD …. Prosím volejte 
OK1AD“
2. Volání protistanice:
„OK1AD, volá tě OK2OXL OK2 Otakar Xaver Ludvík OK2OXL“
3. Navázání spojení:
„OK2OXL zde OK1AD, dík za zavolání,  dobré odpoledne. Poslouchám tě zde 
v Táboře  58  až  59  s mírným únikem.  Jmenuji  se  Laco  –  Ludvík  Adam Cyril  
Otakar, vysílám na 100W budič a zkouším novou anténu, 80 m dlouhou smyčku 
ve výšce 20m. Jak mě posloucháš?“ OK1AD pro OK2OXL“
„OK1AD, odpovídá OK2OXL. Ahoj Laco, dobré odpoledne. Poslouchám tě 59 až  
59 + 10dB. Stanoviště Brno, operátor Jirka. Používám TS-850 Kenwood, výkon  
kolem  90W  do  dipólu.  Chodí  ti  to  výborně,  nepotřebuješ  pomoc 
s pokusem?OK2OXL  pro OK1AD“
„OK2OXL, zde OK1AD. Vše stoprocentně přijato. Díky za nabídku, snad až zítra,  
budu ladit ještě 40m pásmo. Lístek za prvé spojení ti zašlu přes QSL byro. Děkuji  
za spojení a pokud nic nemáš, budu sbírat reporty v dalších spojeních. OK1AD 
pro OK2OXL“
3. Závěr spojení:
„OK1AD, ani já nic dalšího nemám, děkuji  za spojení,  lístek ti  vypisuji  a zítra  
můžeme pokračovat. Laco, rád jsem tě slyšel, na slyšenou se těší OK2OXL“
„Ahoj  Jirko,  dík  za  vše,  krásné  Dxy  ti  přeje  OK1AD,  který  končí  spojení  
s OK2OXL“

Česká hláskovací tabulka:
A Adam B Božena C Cyril D David E Emil F František
G Gustav H Helena I Ivan J Josef K Karel L Ludvík
M Marie N Neruda O Otakar P Petr Q Quido R Rudolf
S Svatopluk T Tomáš U Urban V Václav W Wiliam X Xaver
Y Ypsilon Z Zuzana

Příklad anglického spojení
CQ: CQ CQ CQ twenty meters, this is the Czech station OK1AD OK1AD calling 

CQ … and standing by. Come in please!

Volání: 9H1AL … OK1AD … calling and standing by.
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1.část: 9H1AL …, this is OK1AD returning. Good morning, Albert. Thank you very 
much for replying my call. I am very pleased to hear you again. Your report 
here is readibility five and signal strenght eight to nine with excellent speech 
quality. My QTH is Tabor, I spell Tabor and yes, my name is Laco, I spell Laco.
Now I will give the mike back to you and please tell me, how are you getting 
me. 9H1AL, OK1AD is standing by for you now.

2.část: 9H1AL, OK1AD right back. Hundred percent ok. Thank you for the fine report. 
The power here is about 100 watts into a new three element Yagi, I am just 
testing it. My QSL card is 100 percent here.
Well, Albert, certainly it was very nice talking to you and thank you very much 
for this fine contact. So I wish you good luck hoping to meet you again very 
soon. Best seventy-three and best DX. 9H1AL, OK1AD is standing by for your 
final. Come in please.

Konec: 9H1AL, this is OK1AD again once more. Thank you very much for all. 9H1AL, 
OK1AD is off and clear and wishing you a very good morning.

Varianty:
Pásma: eighty, forty, seventeen, fifteen, thirteen, ten
Pozdravy: Good afternoon, good evening, good night, hallo.

Mezinárodní hláskovací tabulka I: (výrazná písmena = akcent)

A Alpha N November 

B Bravo O Oscar 

C Charlie P Papa

D Delta Q Quebec 

E Echo R Romeo 

F Foxtrott S Sierra 

G Golf T Tango 

H Hotel U Uniform 

I India V Victor 

J Juliett W Whiskey 

K Kilo X Ex-Ray 

L Lima Y Yankee 

M Mike Z Zulu 
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Mezinárodní II.:
A America N Nicaragua
B Baltimore O Ontario
C Canada P Portugal
D Denmark Q Queen
E Ecuador R Radio
F Florida S Santiago
G Germany T Tokyo
H Honolulu U United
I Italy V Victoria
J Japan Washington
K Kentucky X Ex-Ray
L London Z Yokohama
M Mexico Z Zanzibar

Číslovky:
Číslo   G DL EA  I   F   SP UA

Ø zero null zero  zero   zero   zero nol

1 one eins uno  uno   un   jeden adin 2*___

2 two zwei dos  due   deux   dwa dwa _*6 _ 2

3 three drei tres  tre   trois   trzy tri 6_%7_

 4 four vier cuatro quattro quatre cztery četyre ) _ _

5 five fünf cinco  cinque   cinq   piec pjať R*_ )_S _*_

6 six sechs seis   sei   six  szesc šesť !*" ) _

7 seven sieben siete   sette   sept  siedem sjem TU_V_ ) _

8 eight acht ocho otto huit osiem vosjem 

9 nine neun nueve nove neuf dziewiec děvjat

Běžná telegrafická spojení
Do kategorie „běžná spojení“ můžeme zařadit spojení s neznámou stanicí, volající 
výzvu k navázání spojení – což je něco jako nabídka k seznámení. Tato „nabídka 
k seznámení“  může  být  všeobecná  („hledám  kohokoliv“),  nebo  orientovaná  (na 
kontinent, zemi, okres, místo, členství v klubu …). 
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Před  voláním  výzvy  si  vybíráme  volný  kmitočet.  Najdeme-li  kmitočet,  na  kterém 
neslyšíme žádnou stanici, nemusí to ještě znamenat, že na něm neprobíhá nějaké 
spojení, které bychom mohli našim provozem rušit (vzdálenou stanici, která zde třeba 
právě vysílá, nemusíme slyšet, ale její protistanice ji slyší, mohla by přitom slyšet i 
naše vysílání, kterým bychom mohli její příjem znemožnit). Otážeme se proto zda je 
kmitočet volný:
QRL? (posloucháme a ještě zopakujeme) QRL? Pak teprve můžeme volat výzvu. 
Anglickým ekvivalentem je  „Is this frequency in use?“  a českým jednoduše „Je tu 
volno?“.
Obsazení kmitočtu se potvrzuje odpovědí „YES“, nebo pouze „Y“ či pomocí „QRL“.

Symbolem výzvy je zkratka „CQ“:  jde o hříčku výslovnosti  (v anglickém fónickém 
provozu „Sí Kjú“ má stejnou výslovnost jako slova „Seek You“ = „hledám tě). Pro 
volání výzvy platí několik zásad:

• Výzva  nesmí  být  dlouhá.  Doporučuje  se  vyslat  základní  volání  jednou  až 
dvakrát a krátce poslechnout, zda nám někdo odpoví. 

• Slovo „výzva“ (CQ) stačí vyslat dvakrát, vlastní značku alespoň třikrát.
• Pokud nikdo neodpovídá, volání zopakujeme.

CQ CQ DE OK1XXX OK1XXX OK1XXX K
Krátce posloucháme – nikdo neodpovídá. Několikrát zopakujeme:
CQ CQ DE OK1XXX OK1XXX OK1XXX K

.

.

.
Zaslechneme-li výzvu, která není směrovaná mimo nás (např. CQ DX, CQ G, CQ 
NA) a  máme-li  o  spojení  zájem,  stanici  zavoláme.  Voláme ji  její  a  naší  značkou 
(zkráceně můžeme volat i pouze naší značkou).

CQ CQ DE OK1XXX OK1XXX PSE K
OK1XXX DE OK2YYY OK2YYY K

Pokud nás volající stanice zachytla a vybrala si nás, navazuje s námi spojení. Mimo 
pozdrav a poděkování odesílá zprávu o slyšitelnosti („report“) a další osobní údaje 
(křestní jméno, stanoviště stanice): 

OK2YYY DE OK1XXX AHOJ DIK RST 
589 589 V KOLINE OP TONDA TONDA 
HW? OK2YYY DE OK1XX KN

OK1XXX DE OK2YYY R DP A GA
RST 579  579  QTH OPAVA OPAVA NAME 
LOJZA ZKOUSIM NOVOU ANT S TX 50W 
DIK ZA RPRT A ZA QSO
QRU OK1XXX DE OK2YYY KN

Potvrzujeme spojení: odpovídáme obdobně a můžeme doplnit jakýmkoliv námětem: 
popisem  stanice,  informací  o  počasí,  informací  o  podmínkách  šíření,  žádostí  o 
detailní posouzení signálu, výzvou k pokusům – např. k porovnání signálů z různých 
antén, žádostí o QSL lístek…
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Protistanice reaguje na odeslaný obsah; pokud již nechce nic dalšího sdělit, rozloučí 
se.
Poté se rozloučíme i my.

OK2YYY DE OK1XXX FB LOJZO
JA MAM 100W DO DIPOLU  STN
TS850 WX SLUNECNO QRU
RAD JSEM TE SLYSEL CUL DIK 
AHOJ OK2YYY DE OK1XXX SK

OK1XXX DE OK2YYY CHODI TI TO PEKNE 
TNX 73 QSL VIA BUREAU POSLU 
OK1XXX DE OK2YYY SK

Je-li operátorem protistanice náš známý či kamarád, má spojení osobnější charakter 
a  může se týkat  všeho,  co mezinárodní  předpisy nezakazují.  Spojení  může trvat 
neomezeně dlouho.

Spojení v kroužcích
Jde o spojení skupiny radioamatérů propojených v síti. Probíhá na jednom kmitočtu, 
svolává je řídící stanice a určuje pořadí, ve kterém ostatní stanice vysílají. Kroužky 
vznikají buď spontánně (k původním dvěma stanicím se přidávají další) nebo jsou 
organizovány,  jako  např.  z našich  pravidelných  vysílání  klubových  zpráv  stanicí 
OK1CRA ve středu odpoledne, meteorologický kroužek každé ráno, kroužek „starých 
pánů“ každé ráno, kroužek šíření a OK/OM DX kroužek pro výměnu DX informací 
každou  neděli  ráno,  kroužek  táborských  radioamatérů  v neděli  dopoledne  … 
Podobně si  ve světovém měřítku organizují  kroužky např.  arabští  amatéři,  ženy–
operátorky  či  různé  skupiny  dlouholetých  přátel.  Pokud  už  je  kroužek  ustaven, 
nevymáháme si spojení a čekáme na pokyny řídící stanice.

Závodní spojení
Závody  jsou  mimořádnou  příležitostí  k  navázání  spojení  se  stanicemi  (světadíly, 

zeměmi, ostrovy, okresy, členy klubů …), které jsou běžně obtížně 
dosažitelné. Závod je však i příležitostí, jak si ověřit účinnost stanice i 
svou  operátorskou  zručnost.  Především  je  však  příležitostí 
k navázání  velkého  množství  spojení  v krátkém časovém úseku  a 
tedy  možností,  jak  se  potěšit  –  „zvýšit  si  hladinu  adrenalinu“  –  a 
porovnat si naše schopnosti s ostatními.

Závodů  je  celá  řada:  od  klubových  přes  národní,  mezinárodní  až  k několika 
nejprestižnějším, jichž se účastní operátorský výkvět z celého světa a kvůli nimž se 
organizují expedice do nejžádanějších koutů světa.

Závodí  se  telegraficky,  fónicky  či  radiodálnopisným  přenosem  na  vyhrazených 
kmitočtových segmentech „klasických“ pásem krátkých  vln (v tzv. WARC  pásmech 
30, 17 a 13 m se nezávodí!). Závody spočívají v tom, že se oboustranně předává 
závodní kód, složený z reportu doplněného údajem specifickým pro daný závod (je 
jím např. pořadové číslo spojení, číslo zóny, znak státu či okresu, věk operátora atd.). 
Správnost  spojení  zjišťuje  pořadatel  závodu  tak,  že  porovnává  údaje  obsažené 
v odeslaných závodních denících.
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Umístění  v závodě  se  určuje  podle  počtu  dosažených  bodů.  Výpočet  bodů 
zohledňuje nejen počet  dosažených spojení,  ale  i  tzv.  násobiče,  což jsou kritéria 
hodnotící rozmanitost spojení. Každý závod má své charakteristické násobiče, např. 
zem podle seznamu DXCC, zónu, prefix volacího znaku, znak okresu, oblasti, státu 
atd. 

Závodí se v různých kategoriích (jeden operátor – více operátorů – jedno pásmo – 
všechna pásma – nízký výkon – plný výkon a různé kombinace těchto kategorií). I 
kategorie se liší podle závodů.

Závodní  spojení  se  omezují  na  zcela  nezbytné  úkony:  na  navázání  spojení,  na 
oboustranné  předání  závodního  kódu  a  na  jeho  potvrzení.  Spojení  musí  být  co 
nejkratší,  avšak spolehlivě přenášející  závodní  kód v obou směrech. Spojení  jsou 
proto zcela oproštěna od nadbytečných (= nezávodních) informací a nadbytečného 
opakování.  Způsob  komunikace  musí  být  naprosto  stereotypní.  I  spojení 
uskutečňované za vysokého rušení musí zaručit spolehlivý přenos volacích znaků a 
kódu.

To  platí  zejména  ve  fonických  závodech,  při  nichž  je  nutné  používat  ke 
spolehlivému předání  abecedních  znaků  tvořících  volací  znak  (resp.  i  kód) 
hláskovací  slova.  Hláskovací slova jsou celosvětově normalizována.  Byla zvolena 
tak, aby co nejvíce odlišila od sebe jednotlivé hlásky. Hláskovací slova mají několik 
úrovní rozlišení charakterizujících dané slovo: základní úrovní je sekvence hlásek a 
samohlásek,  hláskovací  slovo  však  lze  „přečíst“  i  podle  délky  slova,  intonace  a 
přízvuku.  Proto  je  nezbytné  si  osvojit  co  nejvěrnější  originální  výslovnost 
hláskovacích slov. Originální výslovnost lze odposlechnout z nahrávek uvedených u 
jednotlivých hláskovacích slov v tabulce, uvedené výše. Několik příkladů správného 
a špatného použití hláskovacích slov: 

Volání výzvy se dvěma hláskovacími systémy
Contest Delta Lima six Romeo Alpha India
DL six Radio America Italy.
Použití  dvou hláskovacích systémů zvyšuje  šanci  správného záchytu  jen  tenkrát, 
nejsou-li oba systémy promíchány v rámci jednoho volacího znaku.

Špatný příklad volání výzvy – výzva obsahuje nadbytečná slova:
CQ Contest CQ Contest from Delta Lima six
Romeo Alpha India --- Contest.

Správně vedené spojení (obě strany používají shodné hláskovací systémy):
CQ Contest from CN8WW

Japan America seven Xray
Kilowatt Canada

Japan America seven Xray
Kilowatt Canada you are five
nine three three

OK you are five nine two
five. Sayonara.
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Špatný příklad spojení – v odpovědi jsou v jednom volacím znaku směšovány dva 
různé hláskovací systémy, což může vést k nedorozumění:

CQ Contest from CN8WW
Japan America seven Xray Kilowatt Canada

Japan Alpha seven Xray
Kilo Charlie you are five
nine three three

Negative, negative – my
callsign is Japan America
seven Xray Kilowatt Canada

Japan Alpha seven Xray
Kilo Charlie you are five
nine three three

Negative, negative – my
callsign is ...

Nadbytečná slova zdržují:
QSL  the zero zero three from your side, 
your number is five nine one zero three 
four...

Lépe:
QSL, you are five nine one zero three four.

Správné použití dvou různých hláskovacích systémů zvyšuje srozumitelnost:

Delta Lima six Romeo Alpha India
Denmark London six Radio America Italy

Chybně směšované hláskovací systémy vedou k nejistotě:
Delta Lima zero London America

Zkrácené  volání  (bez  hláskovacích  slov)  se  doporučuje  jen  výjimečně  (např.  ve 
spojení s USA a GB): 

CQ Contest from CN8WW
Kilo three Whiskey Whiskey

Kay three Double-U Double-U
you are five nine three three

Five nine five.
Thank you CN8WW QRZ
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Struktura závodních spojení
Z předchozí ukázky je patrno, že spojení má tři fáze:

• Fáze navazování spojení (následuje po výzvě nebo plynule po ukončeném 
předchozím spojení).  Jako odpověď na výzvu voláme svou značku  pouze 
jednou.  Spojení lze navázat i se stanicí, jejíž značka byla zachycena pouze 
zčásti. Definitivní značka je upřesněna v druhé fázi spojení. Při opravě značky 
se vysílá celá značka (nejen špatně přijatá či nepřijatá část).

• Oboustranné předání závodních kódů. Platí pravidlo, že pokud v druhé fázi 
jako volající stanice nevysílám znovu svou značku, potvrzuji, že mě volaná 
stanice přijala správně.

• Spojení končí stanice na kmitočtu jednoduchou sekvencí (např. TU OK1XXX 
QRZ)

V závodě volat výzvu, nebo vyhledávat?
Volání výzvy se používá tehdy, jestliže mám vynikající signál, jsou výborné podmínky, 
používám atraktivní  značku či  účastním se v závodu,  v němž jsme vyhledávanou 
stanicí (např. násobičem) a jsme-li schopni dosahovat hodinový průměr alespoň 80 
spojení  za hodinu.  Ani  mnohahodinový pile-up (shluk velkého množství  volajících 
stanic) však nám vítězství v závodě nepřinese – stejně jako vysoký hodinový průměr 
počtu spojení potřebujeme i velký počet násobičů. Těch se v pile-up těžko dočkáme: 
jednak jsme omezeni šířkou vyzařovacího diagramu směrovky (pokud ji používáme), 
jednak pile-up silných stanic překryje slabé exotické stanice. Může pomoci pootáčení 
antény do směru předpokládaných násobičů či zvýšená pozornost prefixům (pozor 
zvláště na ty, které obsahují v první části volacího znaku lomítko – náznak, že jde o 
expedici).

Klesne-li  počet  spojení  k jednomu  za  dobu  delší  než  minuta,  nastane  čas 
vyhledávání.

Nalezneme-li nový násobič a nedaří-li  se jej „udolat“ na první zavolání, sledujeme 
jeho  vysílání  jedním  oscilátorem  a  druhým  oscilátorem  (resp.  přijímačem) 
pokračujeme ve vyhledávání dalšího násobiče. 

Mocným pomocníkem při  vyhledávání násobičů je „pásmová mapa“ (Bandmap) – 
zobrazení aktivních stanic nahlášených v  paketovém clusteru na kmitočtové stupnici. 
Kombinováním  předpokládaných  oken  otevření  do  žádaných  směrů  (z  analýzy 
pravděpodobnosti  šíření  připravené  před  závodem)  a  hlášení  z clusteru  násobiče 
utěšeně přibývají.
 
Vyhledávání  stanic  je  nejproduktivnější,  máme-li  slabý  signál (QRP),  nejsme-li  
schopni vyvolat pile-up nebo „mlsáme-li“ – neúčastníme-li se závodu proto, abychom 
dosáhli vysoké umístění, ale pro radost z exotických spojení.
 
Jak začít se  závoděním?
Doporučuji  začít  s jednoduchými  národními  závody  typu  CW/SSB liga.  V nich  se 
přesvědčíme, zda a jak nás závodění zaujme, jak v závodě „táhnou antény“ a jak 
nám jde vysílání. Po získání jistoty a sebedůvěry se můžeme pustit do náročnějších 
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závodů; jejich výběr už bude záležet na nás – na našem vybavení, na volném čase, 
na naší chuti si zazávodit.

Vzpomínám na své  začátky:  v roce  1956  a  57  jsem začal  účastí  v nenáročných 
národních závodech, po slušném umístění v jednom z nich jsem si  vyzkoušel CQ 
WW DX Contest 1957 v pásmu 21 MHz (2. místo v EU) a od roku 1959 všechna 
pásma CQ WW DX Contest – tehdy již z Guineje, i když jen s pouhými 80 W do 
vertikální  antény.  Díky  vzácnému QTH,  vynikajícím podmínkám šíření  a  usilovné 
snaze jsem během tří let obsadil dvě prvá a jedno druhé místo. Závod v roce 1961 
jsem  absolvoval  po  těžkém  malarickém  záchvatu  a  zhruba  od  35.  hodiny  bez 
odpočinku jsem přestával vnímat, co že to vlastně dělám.

Připravuji se na velký závod
Účast v závodě vyžaduje odpovídající přípravu: zatímco krátké národní závody lze 
vnímat  jako  příjemné  a  osvěžující  prožití  několika  hodin,  je  účast  ve  světovém 
závodě (jde-li nám o umístění) vážná a náročná záležitost, na niž se připravujeme až 
několik týdnů:

• Přezkoušíme  technický  stav  stanice,  přeměříme  antény  a  zkontrolujeme 
připravenost zařízení;

• Pečlivě  si  prostudujeme  podmínky  závodů  a  podle  stavu  zařízení,  osobní 
kondice a podmínek šíření si vybereme závodní kategorii;

• Zkontrolujeme si makra závodního programu, projdeme si podrobně nápovědu 
programu a cvičně si na programovém trenažéru zazávodíme, až do stavu, 
kdy zcela intuitivně ovládáme všechny funkce závodního programu;

• Sledujeme  informace  o  připravovaných  expedicích  a  podrobnosti  o  jejich 
účasti v závodech;

• Sledujeme  podmínky  šíření  rádiových  vln.  Pro  předpokládanou  sluneční 
aktivitu si pomocí  programu na výpočet pravděpodobnosti navázání spojení 
vytiskneme  předpovědi  do  nejzajímavějších  směrů.  Do  nich  si  zakreslíme 
východy  a  západy  slunce  a  vyznačíme  časová  okna  otevření  jednotlivých 
pásem, a to i pro šíření dlouhou cestou;

• Poslední dny před závodem upřesňujeme podmínky šíření, sledujeme aktivity 
na pásmech a odpočíváme;

• Těsně před závodem si prostudujeme upřesněné předpovědi a naplánujeme 
si taktiku v závodě (předpokládané doby přelaďování, časy předpokládaných 
otevření  pro  vzácné  násobiče,  předpokládané  doby  odpočinku, 
předpokládanou taktiku pajlapů a vyhledávání násobičů);

• Před závodem si ještě srovnáme vysílací pracoviště: monitor s klávesnicí před 
sebe,  transveiver  vpravo od monitoru,  v jeho pravém rohu (mimo ovládací 
prvky) telegrafní klíč a vedle něj malý poznámkový bloček s tužkou. Přepínání 
antén, měřič výstupního výkonu a ovládání směrovky vlevo od monitoru;

• Poslední den před závodem prolenošíme, dobře se prospíme a naladíme se 
na očekávané závodění.

Plánování a závodní strategie
Po prostudování podkladů hledáme odpovědi na následující otázky:
● Kdy jsou jednotlivé směry otevřeny?
● Kdy lze očekávat maxima podmínek do jednotlivých směrů?
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● Které  kmitočty  budou  přednostně  používány  (v  zemích,  skupinami 
radioamatérů, expedicemi)?
● Kdy mohu očekávat, že budou vzácné stanice na kterých pásmech?
● Jaký má plánované pásmo charakter? Jak jsou podmínky proměnlivé? Kdy lze 
na něm očekávat otevření do směrů? 

Na tomto základě si připravíme časový plán předpokládaných přechodů z pásma na 
pásmo, vyznačíme si očekávané časy otevření směrů a odhadneme (v návaznosti na 
výsledky z minulého roku)  reálný počet spojení a násobičů v závislosti na čase. 

Během závodu
Největší  překážkou v závodě je  únava.  První  vlna  únavy přichází  již  do  dvanácti 
hodin závodu.  Pomáhá krátká  sprcha,  procvičení,  časté malé  porce jídla  (ovoce, 
hroznový cukr,  čokoláda,  neslazené nápoje),  pohoda. Počítáme s přestávkami na 
rozhýbání a s  krátkou relaxací v době útlumu provozu. 
Kritériem  nezbytně  dlouhých  a  nezbytně  častých  přestávek  je,  zda  jsem  ještě 
schopen číst slabé signály.
Počítáme i s cykly spánku: 90 minut spánku nás posílí, krátký mělký spánek naopak 
přivodí hluboký útlum. 

Lovíme Dxy  
DXem  je  každá  vzácná  stanice  –  ať  už  je  jejím  operátorem 
rezident,  nebo  krátkodobý  návštěvník,  jenž  navštívil  tuto 
amatérům jinak nedostupnou lokalitu. 
DX  expedice  jsou  zpravidla  organizovány  do  exotických  míst, 
která  jsou  buď  neobydlená,  nebo  v nich  nepůsobí  aktivní 
radioamatér.  Tyto  stanice  se  snaží  uspokojit  co  největší  počet 
čekajících radioamatérů a navázat s nimi co nejvíce spojení v co 
nejkratším čase, proto spojení s nimi musí být co nejkratší.

DX stanice  pracují  buď  vysílají  a   přijímají  na   tomtéž   kmitočtu,  nebo  ve  splitu,  
kdy  vysílají  na  jednom  kmitočtu  a  přijímají  na  jiných kmitočtech.  Stovky  až  
tisíce  volajících  stanic  vytvářejí   shluk  signálů  („pile-up“  – vyslovuj  „pajlap“)   na  
přijímacím  kmitočtu  expedice,  z něhož  si  chudák  operátor expedice vybírá proti-
stanici. Vybere  si tu, kterou  dokáže odlišit  od ostatních buď tím, že je silnější  než 
ostatní, nebo proto, že vysílá na méně rušeném kmitočtu. 

Umění  ulovit  vzácnou  expedici  spočívá  ve 
schopnosti  vyprodukovat  silný  signál  a 
v dovednosti,  jak  jej  odlišit  od  ostatních  – 
expediční stanici je třeba zavolat ve správný 
okamžik na správném kmitočtu. 

„Správný“  kmitočet  je  ten,  jenž  je  na  straně 
expedice  relativně  nerušený  a  navazuje  na 
kmitočet, na němž právě ukončila spojení. Proto 

nejdůležitější činností lovce expedice je systematický poslech provozu expedice. 

Expedice  zpravidla  začíná  vysílat  na frekvenci,  avšak  velice  rychle  přechází  
na split, a to za použití jedné z instrukcí:
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Ukázka expedičního provozu
Ukázka  expedičního provozu 6V7D. 6V7D vysílá i přijímá na stejném kmitočtu.

Josef Plzák
Zvuk

Poznámka
Ukázka expedičního provozu  5A7A. 5A7A používá split.

Josef Plzák
Zvuk



                     •  „UP“ = poslouchám nad svým kmitočtem;
•  „UP 1“ = poslouchám 1 kHz nad svým kmitočtem;
• „UP five to ten“ = poslouchám 5 až 10 kHz nad svým kmitočtem (v 

SSB provozu);
• „DWN“ = poslouchám pod svým kmitočtem;

                     • „QSX 14025“ = poslouchám na kmitočtu 14025 kHz.

Číselné doplňky mohou být přirozeně libovolné. I když operátor uvádí „UP 1“, jde o 
údaj orientační a je třeba odposlechnout, kde se právě nalézá jeho „ucho“– hledáme, 
na jakém kmitočtu vysílá jeho protistanice. Neladíme se přesně na tento kmitočet, ale 
(jak je podrobně popsáno v části „Efektivně na Dxy“) odposlechneme systém ladění 
expedice a přizpůsobíme se mu.

Způsob,  jak  se naladit  na  požadovaný split  záleží  na  použitém zařízení.  Většina 
moderních transceiverů je opatřena jedním VFO (= plynule laditelným oscilátorem), 
jehož ladění lze provozovat v režimu vysílání a příjmu na společném kmitočtu, nebo 
lze mikroprocesor řídící kmitočet oscilátoru nastavit do režimu, v němž se kmitočet 
přijímače a  vysílače  ladí  dvěma nezávislými  povely  na  dva nezávislé  kmitočty  – 
jeden určený k vysílání a druhý k příjmu. Jednoduchým úkonem je možné přepínat 
mezi  oběma  kmitočty  tak,  že  se  vysílací  kmitočet  změní  na  přijímací,  což  nám 
umožní poslechnout si signály stanic na našem vysílacím kmitočtu. 

Split se nastaví těmito operacemi:
• sjednotí se nastavení obou kmitočtů (tlačítkem A=B) na kmitočet expedice;
• nastavení oscilátoru A rezervujeme pro příjem expedice, B pro vysílání;
• přepneme  tlačítkem  A<->B  vysílací  kanál  na  příjem  a  odladíme  se  na 

kmitočet, na něž je DX stanice volána;
• přepnutím A<->B vrátíme přijímač na kmitočet DX stanice. Jakmile je spojení 

ukončeno, voláme DX stanici na nastaveném splitu;
• pokud  DX  stanice  odpovídá  někomu  jinému,  přepneme  opět  A<->B  a 

hledáme, kde je naladěna její protistanice;
• tak pokračujeme až do úspěšného navázání spojení. 

Transceivery  jsou  opatřeny  ještě  další  funkcí:  nezávislým  laděním  vysílače  vůči 
přijímači (tlačítko XIT, nebo CLAR TX) nebo naopak při neměnném kmitočtu vysílače 
lze měnit kmitočet přijímače pomocí funkce RIT (CLAR RX). Kmitočet lze měnit jen 
v malých  mezích  (do  2,5  resp.  až  do  10  kHz  –  podle  typu  zařízení)  jediným 
knoflíkem. Funkci XIT/RIT lze jednoduše přepínat. Split se nastavuje obdobně:

• Přijímač je naladěn na kmitočet expedice. Zapneme RIT a hledáme kmitočet 
protistanice, s níž je expedice ve spojení;

• po nalezení kmitočtu, na němž expedice poslouchá, přepneme RIT na XIT a 
tím na nalezený kmitočet přepneme vysílač;

• po ukončení spojení voláme expedici na jejím přijímacím kmitočtu;
• nedovoláme-li  se,  přepneme  na  RIT  a  hledáme  znovu  protistanici. 

Pokračujeme tak dlouho, až se nám spojení podaří.

Komfortnější zařízení (např. FT-1000) jsou opatřeny dvěma oscilátory, umožňujícími 
současný příjem DX stanice (do jednoho sluchátka) a volajících stanic ve splitu (do 
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druhého sluchátka).  Je to vynikající  pomocník,  ale  zlý  pán:  zařízení  umožňuje tři 
kombinace – vysílat a přijímat na stejném oscilátoru, přijímat na prvém a vysílat na 
druhém,  nebo vysílat  na  prvém a  přijímat  na  druhém.  Indikace nastavení  těchto 
kombinací je velmi diskrétní a snadno přehlédnutelná. Proto může velmi snadno dojít 
k záměně a k volání na kmitočtu expedice.

Operátoři  expedice používají  řadu technik,  pomocí nichž omezují  hustotu pajlapu. 
Kromě zmíněného duplexního provozu se používá filtrování podle kontinentů, podle 
čísel se volacích znacích a (méně často) podle zemí. Tyto pokyny (např. NA only – 
pouze stanice ze Severní Ameriky;  EU QRX – evropské stanice,  čekejte!,  nr  3 – 
pouze  stanice  s číslem  3  ve  volacím  znaku)  je  třeba  plně  respektovat,  jinak 
riskujeme, že se dostaneme na „černou listinu“ expedice. Podrobná doporučení ve 
zmíněné části nás provedou všemi možnými situacemi. Nejdůležitějším doporučením 
je  co nejvíc  poslouchat,  volat  co  nejméně –  a  to  až  tehdy,  pochopíme-li  systém 
provozu (zvláště ladění) operátora expedice.

Kde expedice vysílají – DXová okna
Povolovací úřad stanoví, která pásma může držitel oprávnění používat. Koordinace 

kmitočtů  a  druhů  provozu  na  těchto  pásmech  je  však 
v kompetenci Mezinárodní radioamatérské unie (IARU – region I. 
pro oblast Evropy, Afriky a Blízkého východu). Band plán Regionu 
I. závazně vyhrazuje pro DX provoz výseky 3500 až 3510 kHz a 
3775 až  3800 kHz a  od  1.  1.  2006 kmitočet  14195 kHz.  Tyto 
kmitočty jsou rezervovány výhradně pro volání slabých vzácných 
stanic a my bychom neměli na nich volat výzvu.

„Zvykovým právem“ jsou DX provozu dále rezervovány kmitočty, na nichž by neměly 
běžné stanice volat výzvu. Jsou to:
• SSB DX segmenty: 28490–28500, 24945, 21290–21300, 18145, 14190–14200, 

7045, 3790–3800, 1845 kHz;
• Telegrafní DX segmenty: převážně 5 kHz od počátku pásma a dále na: 28020–

28025, 24895, 21020–21025, 18075, 14020–14025, 10103–10105, 3500–3510, 
1830–1835 kHz, 

• DX stanice vysílající RTTY: 28080, 21080, 14080 kHz (a výše).

Přirozeně DX stanice mohou pracovat i mimo tyto kmitočty a mimo pásma vyhrazená 
DX provozu.  Velké expedice s předstihem oznamují,  jaké předpokládané kmitočty 
budou požívány.

Konfliktní situace
V jediném okamžiku používají amatérská pásma stovky až mnoho tisíc amatérů. Je 
přirozené, že dochází k neúmyslnému (ba i k úmyslnému) rušení. Co s tím?

Morální kodex amatéra (Ham Spirit) byl definován již v prvních letech amatérského 
experimentování  a  je  platný  dodnes.  Jeho  plné  znění  je  uvedeno  v kapitole  11. 
Přesto dochází ke konfliktům, zvláště v expedičním provozu. Představme si  sotva 
čitelný signál expedice z jakéhosi tichomořského atolu. Jde o expedici roku, na níž 
léta čekal celý amatérský svět. Náhle je expedice překryta místní stanicí v poklidu si 
dolaďující anténu na maximální signál. Nic netušící amatér (komu se nikdy nestalo, 
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že  při  zvýšené  hladině  adrenalinu  vyvolaného  vzrušeným  očekáváním  přehlédl 
nutnost přepnutí  kmitočetu vysílače?) je zaplaven reakcemi všeho druhu:

• Stupid idiot QSY; tnx lid … (překládat netřeba)
• Vysláním souvislé řady teček
• Voláním UP UP UP
• Až po „pse qsy tu g3xxx“.

Anglická reakce je reakcí gentlemana, jenž ví, že  to, co se stalo tomuto operátorovi 
se může stát komukoliv kdykoliv, i když je to trestuhodné. Na to lze reagovat pouze 
odpovědí „vy sri“ a hluboce se stydět.

Poučení:
• Nikdy nedělejme to, co sami nechceme, aby jiní dělali nám.
• Za všech okolností buďme zdvořilí. Urážky jsou kontraproduktivní, 

vyvolávají  další  konflikty,  další  naschvály  a  ještě  větší  rušení.  Až 
dojde k tomu,  čemu se trefně říká „EU ZOO“ – Evropa se mění 
v džungli.

• Neberme právo do svých rukou, nestaňme se „policistou“. 

Je několik kategorií samozvaných policistů:
• Slušný  policista  upozorní  dxmana,  jenž  např.  zapomněl  přepnout 

vysílač na split, vysláním „UP UP“ (resp. DWN).
• Nezdvořilý policista k „UP“ přidá nadávku a odstartuje chaos.
• Policista–záškodník  úmyslně  uráží,  provokuje  a  raduje  se,  když 

vyprovokuje  „hodné“  policisty  k reakci  a  k diskusi  na  kmitočtu 
expedice. Během chvilky vypukne nezvládnutelný chaos, na který se 

dá reagovat pouze jediným způsobem: vypnutím stanice (a odchodem na ryby – 
příroda uklidňuje). 

Všichni policisté mají  jedno společné: neužívají  své volací znaky a proto je jejich 
vysílání podle mezinárodních podmínek ilegální –  jsou tedy piráty.

Jako  krajní  prostředek,  jak  umravnit  stanici  volající  na  kmitočtu 
expedice je upozornění „XY (=část volací značky) UP“.

Jak  reagovat  na  chaos?  Nereagovat  na  něj,  POSLOUCHAT  a 
dovolávat se expedice: když se dva hádají, třetí vyhrává!

Používáme cluster
Cluster  (DX Cluster)  je  specializovanou službou sítě  packet  radia (Packet  Radio – 

datová  síť  vybudovaná  z prostředků  radioamatérů),  přenášející 
informace  o  aktuálních  stanicích  pracujících  na  amatérských 
pásmech, o QSL manažerech, o ionosférické situaci a o počasí. 
Umožňuje  datovou  komunikaci  (spojení  počítačů)  mezi  dvěma 
uživateli  a  přenos  jakékoliv  informace  od  odesilatele  všem 
uživatelům clusteru.
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Josef Plzák
Poznámka
O packed radiu více v příloze (levá lišta) v souboru "Jak začít s packetem".



Na našem území jsou dostupné následující clustery: 

OK0DXB Brno - Královo Pole JN89HF OK0NMA 10Mb Clusse ful-1.20a OK2PXV

OK0DXH Libenice JN79GM OK0NP CLX 5.04 OK1XH

OK0DXI Plzeň - Krkavec JN69QS OK0NAG interlink CLX 5.04 (Linux) OK1IVU

OK0DXP Praha - Žižkov JO70FB OK0NCG 38k4 PacketCluster v 5.4 OK1HH

OK0DXU Ostrava - Poruba JN99BU OK0NTU axip Clusse 1.20a OK2BMU

K připojení  ke clusteru potřebujeme VKV transceiver,  paketový modem (resp. stálé 
připojení  k internetu)  a  program  typu  „staniční  manažer“,  obsahující  nástroj  ke 
komunikaci v paketové síti (např. již zmiňovaný Logger 32).

V dobách „předclusterových“ záležela úspěšnost v lovení vzácných stanic výhradně 
na operátorovi – na jeho schopnosti DX stanice vyhledat a posléze dovolat se. V té 
době vznikaly pajlapy pozvolna a jejich hustota byla přijatelnější.  Po rozšíření Dx 
clusteru  v celosvětovém  měřítku  se  vytváří  hustý  shluk  stanic  volajících  vzácnou 
stanici  již  během  několika  minut  po  jejím  ohlášení  v clusteru.  Cluster  je  milován  i 
kritizován.

Kritici clusteru vyčítají, že vede amatéry k pohodlnosti a ke spoléhání na pravdivost 
jeho hlášení, což vede nejen k degeneraci schopnosti operátorů monitorovat provoz 
na pásmech, ale i k přejímání chybně ohlášených volacích znaků i dalších informací 
(např. o QSL manažerech). Dále je kritizováno  nadužívání funkce „ANNONCE“:  ta 
byla sice zavedena jako prostředek k předávání zásadních informací důležitých pro 
každého, ale často slouží jako diskusní fórum pro úzkou skupinu amatérů nebo jako 
prostředek k ventilování  osobní  frustrace a ega (naši  amatéři  se naštěstí  k těmto 
diskutérům přidávají jen výjimečně).

Jak tedy cluster používat? Především:
 
• Seznamte se prostřednictvím nápovědy s nabídkou povelů a jejich významem. 

Pak se nebudeme pídit  po informacích např. o QSL manažeru prostřednictvím 
funkce  „ANNONCE“,  ale  použijeme  filtr  „SH/DX  značka  QSL INFO“  a  pokud 
neuspějeme,  obrátíme  se  na  některou  z webových  stránek  obsahujících  QSL 
informace.

• Pokud  chceme  zaslat  osobní  zprávu  jedinému  uživatelovi  klusteru,  použijme 
namísto funkce „ANNONCE“ funkci „TALK“.

• Před odesláním spotu (informace o zachycené stanici) pečlivě zkontrolujme, zda 
jsou všechny údaje bezchybné. Do spotu nepatří informace typu „Worked 1st call“, 
„1W only“  apod. –:  jsou to sice informace důležité pro Vás (a Vaše ego),  ale 
ostatním nic  neřeknou.  Důležitými  informacemi  jsou  volací  znak  –  kmitočet  – 
kmitočet splitu – šíření krátkou/dlouhou cestou – QSL manažer.

• Nezapomeňte,  že  Váš  spot  prochází  celým  světem;  je  velmi  snadné  přijít  o 
dobrou reputaci a o důvěryhodnost nevěrohodnými spoty a zneužíváním clusteru.

Více o clusteru v příloze.
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Poznámka
Otevřít z lišty vlevo a vybrat ze složky "Jak začít s packetem?"



Se stanicí na dovolenou do zahraničí

Komu by se nezachtělo být alespoň jednou vzácnou stanicí! Nečekejme, pokud se 
vydáme do Francie či  Itálie,  že se dočkáme velkého pajlapu. Lépe si  zavysíláme 
z Mallorky či Malty. Pokud se rozhodnete pro nějakou exotickou nenavštěvovanou 
destinaci kdesi v Pacifiku, pak si opravdu užijete: v potu tváře budete instalovat své 
zařízení  v primitivních  podmínkách,  horku  a  v nepohodlí.  Během  několika  minut 
vyvoláte  pile-up,  z něhož  s obtížemi  vydolujete  bezchybně  plnou  značku,  nikdo 
nebude dbát  na Vaše instrukce a policie  bude rušit  Vaše volání.  Evropa si  bude 
stěžovat, že ji zanedbáváte. Vaši kamarádi Vám budou mít za zlé, že Vás nemohli 
ulovit  na  všech  pásmech.  Přesto  bude  na  Vás,  abyste  zvládli  situaci  a  udrželi 
kontrolu nad provozem. Jak? Několik rad:

• Při  simplexním vysílání  přestávají  na Vás protistanice reagovat  (vybrali  jste  si 
stanici, zavolali ji, ale neodpovídá Vám). Pokud se to stalo vícekrát, je to jasným 
svědectvím, že je Váš kmitočet silně rušen volajícími stanicemi – přejděte proto 
na SPLIT provoz.

• Před přechodem na SPLIT se přesvědčete,  že  Váš poslechový kmitočet  není 
obsazen  (zvláště  pikantní  situace  nastane,  když  se  prolnou  pile-upy  dvou 
expedic!).

• Odpovídáte-li  stanici,  jejíž  značku  jste  přijali  jen  zčásti,  nedoplňujte  chybějící 
znaky otazníkem: dáváte příležitost nedisciplinovaným stanicím, aby Vás volaly. 
Volejte tedy: 3MM 599 (nikoli ??3MM).

• Nenavazujte nové spojení, pokud nebylo zcela ukončeno spojení předchozí – i za 
cenu vícenásobného opakování  a  ztráty  času.  Spojení  končí  teprve  tehdy,  až 
když jste odeslali plnou správně přijatou volačku protistanice.

• Při  nezvládnutelném nedisciplinovaném pajlapu  se  přelaďte  na  jiné  pásmo  (s 
vysvětlením  např.  „SRI  QRM  QRT  TU  73“).  V žádném  případě  se  nedejte 
vyprovokovat k emotivním reakcím (i když tiše skřípete zuby)!

• Vždy  informujte  pile-up  o  svých  plánech:  přerušujete-li  vysílání  (jídlo,  toaleta, 
změna operátora, odpočinek) sdělte, proč a jak dlouho potrvá přestávka (QRX 10 
coffee  break  –  WC –  new  op  –  nep).  Není  slušné  skončit  bez  vysvětlení  a 
ponechat půlku světa v očekávání.

• Při příliš intenzivním pile-upu pomáhá filtrování podle kontinentů (EU – NA – SA – 
AF – AS – OC) nebo podle čísel (0 až 9). Rotujte rychle (zhruba v pětiminutových 
intervalech). Podmínky se mohou velmi rychle měnit, dávejte všem stejnou šanci. 
Informujte  pile-up  o  svých plánech (EU AFTER 10 MIN)  –  nervózní  pile-up  se 
snadno mění v pile-up zlomyslných policajtů.

• Volání podle kontinentů používáme tehdy, je-li některý z kontinentů v nevýhodě 
(zastíněn  hradbou  stanic  z blízkého  kontinentu  nebo  se  nalézá  v  obtížném 
směru). Při řidším pajlapu se vraťte ke všem kontinentům.

• Při volání podle čísel volejte v návazné řadě, stejný počet spojení (optimum 10) 
pro každé číslo. Ukončete celou číselnou řadu!

• Udržujte  stále  stejné  tempo  a  stejný  rytmus  vysílání!  Maximální  rychlost 
telegrafního vysílání při zcela čitelném perfektním signálu by neměla přesáhnout 
35 slov/min., na pásmech 160 a 80 m mezi 20 až  30 slov/min. Při  silném rušení 
a zhoršené čitelnosti snižte rychlost na přijatelnou úroveň.
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• Volání  podle  zemí  nezkoušejte!  Je  to  nejrychlejší  způsob,  jak  vydráždit  zlé 
policajty  a  změnit  vysílání  v chaos.  I  volání  „OK  ONLY“  (chcete-li  dát  větší 
příležitost Vašim kamarádům) není ostatními přijímáno s porozuměním.

• A vůbec to nejdůležitější: nebuďte v křeči, bavte se. 
O tom to celé je!
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6. Staniční administrativa
Staniční deník
Staniční  deníky  byly  jako  povinná  součást  stanic  zavedeny  v samých  počátcích 
rádiového spojení. Všem rádiovým službám – včetně radioamatérské – bylo uloženo 
evidovat  všechna  použití  radiostanice  a  zaznamenat  všechna  data  volání  a 
uskutečněných spojení. S liberalizací provozních podmínek již není přísná evidence 
použití  radiostanice  vyžadována  a  naše  povolovací  podmínky  z  roku  2005  již  o 
deníku nehovoří. Přesto je v zájmu nás samotných deníky používat. Jsou nezbytné k 
evidování  navázaných  spojení,  k odesílání  QSL lístků,  k vedení  statistik  došlých 
lístků, k záznamu experimentů a k jejich vyhodnocování.
Původní tištěné deníky obsahovaly následující text: 

Dat Band Mode Power GMT Call RST/S RST/R COMMENTS QSL S/R, DATE

Od devadesátých let minulého století  se uplatňují stále víc počítačové deníky (viz 
kap.  3.  –  část  Staniční  počítač).  Vřele  doporučuji  deník  Logger32 –  je  moderní, 
komplexní, flexibilní, neustále doplňovaný a bezplatný.

Mimo počítačový staniční deník doporučuji těm z vás, kterým jde mimo komunikaci i 
o vážnější experimentování, abyste si zavedli pracovní sešit, sloužící jako
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poslechový deník; do něj je vhodné  zaznamenávat i všechny technické úpravy 
stanice a komentáře k podmínkám šíření. 
 
  
QSL agenda 
Jan Litomiský, OK1XU 

Zhmotněním radioamatérského spojení a do jisté míry všeho snažení amatéra jsou 
QSL lístky. Jde o karty formátu pohlednice, jimiž si amatéři navzájem potvrzují 
navázané spojení. Lístky obsahují především základní údaje o odesilateli, tj. jeho 
značku, zemi, umístění stanice včetně zařazení do zón a distriktů podle 
nejvýznamnějších diplomů, a lokátoru. Dále obsahují všechny základní údaje o 
spojení, tj. značku protistanice (adresáta lístku), datum a čas (světový) navázání 
spojení, kmitočtové pásmo (resp. přesný kmitočet), druh modulace, předaný report v 
systému RST, případně použité zprostředkující zařízení (pozemní převaděč, 
transpondér družice atp.).  

Lístek může obsahovat i popis zařízení odesilatele, přehled významnějších diplomů, 
jichž je držitelem, členství v radioamatérských organizacích, prestižních klubech, 
zájmových skupinách apod.. Lístky někdy obsahují údaje o diplomech, pro jejichž 
získání jsou vhodné.  

Lístek je konečně také osobní vizitkou, řada amatérů má na lístku obrázek města či 
místa, kde žijí, humornou kresbičku či kreslený vtip, fotografii jejich amatérského 
koutku (pan majitel bývá zobrazen také) a někdy třeba i obrázek hezké slečny. 
Radiokluby při školách, podnicích či institucích obvykle posílají lístky s údaji o poslání 
a činnosti zakladatele klubu.  

Amatéři z menších nebo problematických zemí často připojí propagační údaje, které 
mají přispět vytváření "pravdivého obrazu" o jejich zemi v cizině, či ujistit o jejich 
oddanosti k doma panujícímu režimu. Třeba lístky z bývalého SSSR nemohly 
postrádat obrázek Lenina, rudý prapor nebo aspoň rudou hvězdu, v pozadí pak býval 
nějaký ten úspěšný "zavód" nebo "kalchóz", případně i juchající "rabóčije" radující se 
z "pabjédy". Takové lístky sice mají málo společného s radioamatérstvím a s HAM 
spiritem, avšak jejich vypovídací hodnota o poměrech panujících v dané zemi je k 
nezaplacení.  

Aktivní radioamatér rozešle několik set, několik tisíc, a někdy i několik desítek tisíc 
lístků ročně. Už z toho plyne, že lístky se ve velké většině nerozesílají poštou, 
protože náklad na poštovné by byl příliš velký. Většinu lístků amatéři posílají 
prostřednictvím QSL služby. Téměř ve všech zemích na světě existují národní 
radioamatérské organizace, které jsou obvykle sdruženy v Mezinárodní 
radioamatérské unii – IARU – a většinou provozují QSL službu.  

QSL služba pracuje tak, že přijímá lístky od vlastních členů, a když nashromáždí dost 
lístků do nějaké země, pošle je jako balík tamní QSL službě. Zároveň přijímá od QSL 
služeb jiných zemí balíky lístků, které po roztřídění rozesílá vlastním členům. 
Uživatelé uspoří značné částky na tom, že lístky do ciziny jsou odesílány hromadně v 
balíčcích, platí za to ale zdlouhavým očekáváním – na odpověď na lístek, který jsme 
poslali prostřednictvím QSL služby, čekáme jeden až dva roky.  
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I když jsme chod QSL služby popsali jednoduše, je za její činností skryto nesmírně 
mnoho práce. V radioamatérsky více aktivních zemích ji dělají placení zaměstnanci 
(to je i případ ČR, kde QSL služba Českého radioklubu zaměstnává tři osoby), v 
menších zemích - třeba i v takovém Rakousku – ji dělají neplacení činovníci 
amatérských spolků. I tak mají QSL služby výdaje na poštovné, na provoz místností 
atp., takže uživatelé musí něco zaplatit. Někde se tak děje formou členského 
příspěvku radioamatérské organizaci, někde se platí za skutečný počet poslaných a 
přijatých lístků, někde QSL služba prodává jakési vlastní "poštovní známky", které 
uživatelé vylepují na své QSL (typicky ve Španělsku).  

Jsou země nebo stanice, které QSL službou nedisponují. To poznáme obvykle už při 
spojení, kdy nám stanice místo obvyklého PSE QSL VIA BUREAU sdělí (např.) PSE 
QSL DIRECT, QSL VIA CBA apod..  

V takových případech si protistanice přeje zaslat lístek přímo poštou, jen zřídka však 
předá vlastní adresu. Co s tím?  

Ve světě existuje několik vydavatelů přehledů adres amatérských stanic, nejznámější 
je Call Book. Call Book je svého druhu radioamatérská bible, celkem nejspolehlivější 
zdroj adres amatérských stanic. Vychází nepřetržitě od roku 1920 každoročně, dnes 
už jen ve formě CD-ROM. Stanice požadující QSL DIRECT nebo VIA CBA říká, že 
chce QSL zaslat na adresu v CallBooku. Sdělí-li CBA 98 OK, pak to znamená, že 
správná je adresa v CallBooku pro rok 98, jinými slovy adresa v jiných vydáních 
neplatí nebo je chybná.  

Adresy můžeme najít i na internetu, z řady mnohých adres třeba http://www.qrz.com/, 
http://www.ampr.spb.ru/multi/index.html, http://callsign.ualr.edu/callsign.shtml). Na 
internetu najdeme i řadu DX Bulletinů doplněných funkcí vyhledávače textových 
řetězců (typicky http://www.425dxn.org/), kde cesty pro své QSL snadno vyhledáme 
v archivech bulletinů a spotů DX Clusteru. Pomohou nám i zařízení sítě Packet 
Radia, kde obvykle najdeme spolehlivou databázi ON6DP a často i CallBook nebo 
jiný adresář na CD-ROM.  

Při zaslání lístku "direct" je samozřejmou přílohou SAE (obálka se zpáteční adresou 
a prostředky na zpáteční poštovné). Někdy se posílá SASE (self addressed stamped 
envelope, ofrankovaná obálka se zpáteční adresou), to tehdy, máme-li známky 
země, odkud nám bude lístek posílán, a známe správnou výši zpětného poštovného. 
To se stane spíš zřídka, takže obvykle se zasílá SAE. Obálky použijeme letecké a 

adresy píšeme ve vlastním zájmu čitelně.  

Prostředky na zpáteční poštovné můžeme 
přiložit buď ve formě jednodolarové bankovky (v 
hantýrce "green stamp" – zelená známka), nebo 
mezinárodního odpovědního kuponu IRC – viz 
obrázek (skutečná velikost je 150 x 100 mm). 
IRC se používají v poštovním styku zemí 
Mezinárodní poštovní unie a slouží k výplatě 
poštovného za dopis základní váhy buď 
doporučený dopravovaný po zemi, nebo 
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Poštovné v různých zemích je ovšem různé, jeden IRC nejčastěji postačí k úhradě 
zásilky v rámci jednoho kontinentu, u zásilek do zámoří  je třeba ještě něco málo 
doplatit  (např.  v USA je výplatní  hodnota IRC 50 centů, avšak letecká zásilka do 
zámoří stojí 80 centů), jeden IRC někdy nestačí a je potřeba přiložit dva. Seznam 
členských zemí Mezinárodní poštovní unie najdete na jejích WWW stránkách. 

V polovině roku 2002 skončila platnost žlutých, menších (105 x 75 mm) kuponů, 
koncem roku 2006 skončí platnost následného typu s údajem s čárovým kódem na 
zadní straně. Nejnovější kupony, jejichž vzor s nápisem SPECIMEN vidíte nahoře, 
mají platit do konce roku 2009. 

Česká pošta prodává IRC u přepážek s ceninami; jeden stojí 40 Kč. IRC musí být 
orazítkován v levém dolním rohu razítkem vystavující pošty (na to pozor při nákupu: 
na orazítkování trvejte, jinak získáte bezcenný papírek – v některých zemích nejsou 
přijímány). IRC nemůže být použit k výplatě poštovného v zemi, kde byl vystaven. 
Proto,  pokud  nějaké  IRC  dostaneme  s  QSL  lístky,  můžeme  je  poslat  dalším 
amatérům, ale jen mimo zemi, kde byly vystaveny. 

Z hlediska nákladů hovoří vše pro "green stamp". Dolar koupíme za 25–30 Kč a 
obvykle z něj adresátovi po zaplacení poštovného ještě něco zbude. Za IRC 
zaplatíme 40 Kč a stačí jen v Evropě, poštovné ze zámoří nás může vyjít i na 84 Kč; 
není tedy celkem o čem hovořit. IRC použijeme tehdy, když je sami dostaneme, nebo 
když se nám podaří odkoupit na poště použité IRC (některé pošty je prodávají za 
výhodnou cenu, pozor ovšem, razítko pošty smí být jen v levém dolním rohu kuponu, 
další razítko IRC nehodnocuje). 

Radioamatérské expedice a jiné 
vzácné  stanice  včetně 
příležitostných  a  závodních 
většinou  požadují  QSL  lístky 
nikoli  na  vlastní  značku,  ale 
prostřednictvím  QSL 
managera. Lístek  pro  takovou 
stanici  tedy  musíme  vyplnit  i 
značkou jejího managera, např. 
TL5A via  PA3DMH (tj.  "TL5A 
prostřednictvím PA3DMH"). 

Na obrázku je typický lístek amatérské expedice, v daném případě na ostrov Frioul. Jde o jednu z  
mnoha  expedic  na  mořské  ostrovy,  která  má  umožnit  plnění  podmínek  britského  diplomu  IOTA 
(Islands on the Air) a diplomu za spojení s francouzskými ostrovy DIFM. Takové expedice nepatří  
mezi mimořádné vzácnosti. V levém dolním rohu si povšimneme údaje "QSL via F5TKA or Buro";  
lístek snadno získáme přes QSL službu prostřednictvím F5TKA, a ten,  kdo spěchá, může se na  
F5TKA obrátit i direct. V pravém rohu dole vidíme velmi nezvyklý pozdrav 73 QRO. 

Značku managera uvádějí  stanice přímo v provozu, přehledy managerů vzácných 
stanic najdeme jako přílohu CallBooku, na Internetu, v síti PR a v DX bulletinech. 

Vyhledávání  managerů  a adres  vzácných  stanic  je t řeba věnovat skutečně velkou 
pozornost.  Informační  zdroje  je  účelné  navzájem  konfrontovat: případný nesoulad 
nás  upozorní  na  neaktuální  údaje, chyby apod. Dá to často dost práce, ale mnohdy
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Vyhledávání managerů a adres vzácných stanic je třeba věnovat skutečně velkou 
pozornost. Informační zdroje je účelné navzájem konfrontovat: případný nesoulad 
nás upozorní na neaktuální údaje, chyby apod. Dá to často dost práce, ale mnohdy 
tak předejdeme nákladnému poslání drahé SAE zbytečně, i marnému čekání na 
lístek, který tolik potřebujeme pro nějaký diplom.  

Lístky managerům se posílají přes QSL službu nebo poštou, správný způsob zjistíme 
na pásmu a v DX bulletinech. Počítejme, že lístky pro vzácnější stanice se vždy 
posílají poštou včetně SAE a zpátečního porta. QSL služba Českého radioklubu 
posílá přímo lístky některým světově významným managerům, kteří nepožadují 
zpáteční poštovné, čímž můžeme dost ušetřit, na lístek však budeme čekat déle.  

Nyní se podívejme na QSL lístky očima toho, kdo si je hodlá pořídit. Nejjednodušší je 
použít některou ze specializovaných firem – najdeme je v inserci radioamatérských 
časopisů. Obvykle máme záruku, že lístek bude obsahovat vše podstatné a bude 
odpovídat obecným zvyklostem. Často dostaneme na výběr z několika grafických 
řešení, barevných kombinací i kvality papíru. Takto získané lístky však mají 
nevýhodu: stejné nebo podobné má kdekdo.  

Téměř všude najdeme tiskařské firmy, které jsou ochotny vytisknout rychle cokoli, a 
svůj lístek – naši mezinárodní visitku – můžeme mít úplně unikátní, záleží ovšem na 
tom, abychom firmě poskytli přesné zadání, protože běžný tiskař obvykle neví, co to 
nějaký QSL lístek je.  

Jaké požadavky náš budoucí QSL lístek splňovat musí:  

• formát 14 x 9 cm; jiné formáty nesmírně komplikují zpracování lístků QSL 
službám i budoucí archivaci lístků našim protistanicím,  

• papír karton nebo polokarton, tj. gramáž kolem 200–250 g/m2; opět s ohledem 
na práci QSL služeb a archivaci, uvědomme si však, že těžší papír může 
prodražit posílání lístků direct,  

• zobrazit výrazně naši značku a název země podle seznamu zemí pro diplom 
DXCC, tj. "Czech Republic",  

• vhodně formátované rubriky pro vyplnění následujících údajů (tučně je uveden 
vhodný nadpis rubriky a v závorce doporučený počet znaků, jež by rubrika 
měla umožnit vepsat):  

o značka protistanice – např. kód CALL (alespoň 15),  
o datum – DATE (8),  
o čas – UTC (5),  
o kmitočet – buď MHz (6 znaků pro číselný údaj kmitočtu začátku 

pásma), nebo FREQ [MHz] (12 znaků pro údaj přesného kmitočtu),  
o druh modulace – MODE (6),  
o report – RPRT (3),  
o QSL manager – QSL MGR (6),  
o poznámky – REMARKS (15–20).  

• na lístku posluchače (SWL) bude za rubrikou pro volací značku ještě rubrika 
WKD, kam se vepisuje značka stanice, s níž poslouchaný operátor pracoval,  

• ponecháme prostor pro náš vlastní podpis.  
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Jaké další údaje na QSL lístku jsou účelné:  

• údaje o zónách pro základní diplomy, tj. v ČR WAZ: 15, ITU: 28, dále zkratku 
okresu, z nějž vysíláme, např. OKR: EUL, a lokátor, např. LOC: JN79CF nebo 
GRID: JN79CF,  

• sdělení, zda o lístek protistanice žádáme, nebo za něj děkujeme (dáváme tak 
protistanici najevo, že její lístek nám už došel), nejčastěji formulací TKS / PSE 
QSL, kde neodpovídající údaj při vyplňování lístku škrtneme,  

• informaci, kam a jak lístek má být zaslán lístek pro nás, nejčastěji formulací 
QSL via C.R.C., P.O.Box 69, 113 27 Praha 1, Czech Republic, or direct:, a 
připojíme vlastní jméno a adresu.  

Co na lístcích je věcí osobního vkusu, často také nevkusu:  

• jsme-li držiteli opravdu prestižních diplomů (alespoň na úrovni DXCC, WAZ a 
lepších) nebo členy opravdu prestižních klubů (FOC apod.), není chyba se 
pochlubit, avšak uvádění diplomů typu RCC (za 1 půlhodinové CW QSO) 
působí směšně,  

• popis zařízení v době, kdy drtivá většina používá tovární přístroje zhruba 
srovnatelných parametrů, je v lepším případě anachronismem a v horším 
nezřízeným chlubením se, jak mnoho si můžeme dovolit utratit; naše vybavení 
se navíc obvykle v čase mění, takže údaje na QSL mohou být brzy neaktuální; 
pochopitelně, jiná situace je u spojení na vyšších UHF pásmech, při spojeních 
EME apod. – v podobných případech ještě mohou být technické údaje pro 
protistanici přínosem a pro nás oprávněnou chloubou,  

• "vtipné" kresbičky a průpovídky, vábné slečny a jiné emotivně laděné motivy 
jsou problematické – každý má jiný vkus, co pro nás je vtipné nebo lákavé, to 
jinému může připadnout stupidní a laciné, a dalšího zase může urazit; 
ponechme svůj styl humoru a své představy o erotice nejbližšímu okruhu 
svých přátel a nám osobně neznámé radioamatéry jich raději ušetřeme; 
stejnou míru soudnosti uplatněme i u fotografií zobrazujících nás samé,  

• nadnesená propagace některé země, města či místa může působit spíš jako 
"antipropaganda"; třeba líbezný obrázek Prahy u toho, kdo zde byl jako turista 
okraden kapsáři, taxikáři a hostinskými vyvolá sarkastický úsměšek nebo 
hromobití kleteb,  

• rozhodně vyvarovat se musíme jakékoli politické, náboženské, nacionální a 
jiné ideologické propagandy, komerční reklamy atp. – to vše je s 
radioamatérstvím naprosto neslučitelné,  

• příliš nákladný lístek ukazuje na svátečního radioamatéra: ten, kdo posílá 
tisíce a desetitisíce lístků ročně, nemaří peníze za nápadnou krásu QSL, která 
protistanicím z hlediska radioamatérské hodnoty stejně nic nepřinese.  

Ještě bychom si měli pamatovat:  

• volme optimální velikost nákladu tisku: větší počet lístků objednaných 
najednou nás přijde levněji, nemůžeme však vědět, kdy se (například) budeme 
stěhovat a změní se náš lokátor či okresní znak (už to ukazuje, že nadbytek 
údajů na QSL může vést k jeho rychlé neaktuálnosti),  
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• při návrhu lístku nutno respektovat možnosti použité technologie tisku; subtilní 
grafické motivy při ofsetovém tisku často zaniknou, knihtisk je docela přesný, 
avšak případné obrázky budou vyžadovat drahou výrobu štočku, vícebarevný 
tisk klade nároky na tzv. soutisk apod.; vždy se vyplatí dát si ukázat některé 
hotové práce tiskárny, u níž tisk zadáváme, a grafický návrh přizpůsobit jejím 
možnostem, nebo hledat tiskárnu, která náš grafický návrh dokáže realizovat v 
přiměřené kvalitě,  

• počítejme s vývojem svého vybavení; dnes se k vedení agendy QSL lístků 
používají počítače a část radioamatérů místo ručního vyplňování vylepuje na 
lístky samolepící etikety vytisknuté některým programem pro vedení 
staničního deníku, druhá část takovým programem potiskuje rovnou QSL 
lístky; obojí předpokládá, že už grafický návrh s touto eventualitou počítá,  

• v závodech a při práci s expedicemi obvykle navážeme s touž stanicí více 
spojení (na více pásmech či více druhy provozu): velmi se vyplatí, pokud lístek 
umožní uvést na něj více spojení najednou,  

• trvejme na tom, aby nám vysázený lístek byl před tiskem předložen ke 
korektuře, a tu pak proveďme velmi pečlivě, písmenko po písmenku; tiskařský 
šotek někdy dokáže naše výdaje citelně znehodnotit,  

• respektujme ochranu duševního vlastnictví: ani pro tyto nekomerční účely 
nemůžeme použít obrázky nebo fotografie, k nimž má někdo autorská práva, 
bez jeho souhlasu.  

QSL jsou vytisknuty; komu a kdy je posílat:  

Posílání QSL lístků komukoli z těch, s nimiž jsme navázali spojení a kteří o náš 
lístek projevili zájem, je elementární povinností radioamatéra, a kdo lístky 
neposílá, radioamatérem není, i kdyby byl členem nejprestižnějších 
operátorských klubů a měl zdi HAM Shacku ověšeny těmi nejnáročnějšími 
diplomy.  

QSL lístky jsou nejzákladnějším atributem radioamatérství. Ten, kdo se na 
amatérská pásma vypraví, musí mít své lístky pro protistanice k dispozici, i když je 
třeba sám nesbírá. Jinými slovy: objevím-li se na pásmu, automaticky tím 
oznamuji svou připravenost poslat na požádání svůj lístek. Obecně platí 
pravidlo: jsem povinen poslat QSL lístek každému, kdo o něj požádá, ať během 
spojení, ať na lístku, který mi pošle. Sami pak posíláme jako první lístky stanicím, 
jejichž lístky naopak sami potřebujeme.  

Lístky se potvrzují navázaná spojení, ne ale všechna; máme-li například každý den či 
týden pravidelná spojení s ustáleným kroužkem přátel, byl by holý nesmysl posílat 
těmže stanicím pokaždé lístek: k ničemu by jim nebyl. Spojení navázaná 
prostřednictvím pozemních převaděčů jsou považována za méně hodnotná a lístky 
za ně se vyměňují jen na požádání.  

Lístky se používají hlavně jako podklad pro získání radioamatérských diplomů, z toho 
hlediska je téměř každý lístek vhodný pro nějaký diplom. Účelné je, abychom si s 
toutéž stanicí vyměnili lístek vždy za spojení na novém pásmu a novým druhem 
provozu. Může však být zajímavý i lístek od téže stanice bez ohledu na cokoli, pokud 
stanice pracuje z jiného QTH: to nám může přinést nový lokátor, nový okres (ČR), 
nový DOK (SRN), nový stát (USA) atp..  
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Jako začátečníci budeme asi posílat lístky všem jako první. Dlouholetý amatér už má 
obvykle slušnou základní kolekci lístků i většinu základních diplomů, a lístky jako 
první posílá stanicím, o něž má konkrétní zájem, ostatním pak jen tehdy, když mu 
dojde jejich lístek.  

Stává se, že protistanice náš lístek nechce a při spojení sdělí třeba: I DON'T 
COLLECT QSL CARDS. Pak jí lístek samozřejmě nepošleme, máme-li ale o ten její 
zájem, jistě o něj můžeme při spojení požádat a máme právo ho očekávat.  

Připusťme, že z nějakých důvodů vlastní lístky nemáme a pořizovat nehodláme. Pak 
je ještě jedna možnost: lístky, které nám dojdou, potvrdit a vrátit odesilatelům 
prostřednictvím QSL služby. Na lístku slabě škrtneme svou značku a před značku 
odesilatele zřetelně vepíšeme RETURN TO:  na zadní stranu pak napíšeme CFM 
THIS QSL (u lístku pro SWL CFM THIS SWL REPORT) a doplníme podpisem a 
čitelnou vlastní značkou. Jde o velmi nouzové řešení, ale ještě se vejde do mezí 
HAM Spiritu. Pro takové účely si můžeme nechat vyrobit i razítko. Razítko s naší 
značkou a nejdůležitějšími údaji o nás, které se uvádí na QSL lístku, se nám bude 
často hodit a nestojí moc peněz si je dát vyrobit.  

Podobně postupujeme, když dostaneme lístek za spojení, které jsme nenavázali. To 
se stává, když někdo špatně zachytí něčí značku tak, že se mu jeví jako značka 
naše, nebo když nějaký darebák na naši značku "černí". Pak postupujeme jako v 
předchozím případě, jen text na druhé straně lístku bude znít (např.) SRI, DR OM, 
CALL SIGN IS UNCORRECT nebo SRI, NOT IN LOG a podobně.  

Příležitostně dostaneme i lístky od posluchačů – SWL. I na ně musíme odpovědět – 
SWL bývají hlavně začínající zájemci o amatérství, jejichž zájem bychom neměli 
ignorovat. Na lístcích pro SWL samozřejmě nevyplňujeme report, ale "TNX" na lístku
nikoho neurazí ...
 
 
. 
Protistanice bychom neměli na své lístky nechat dlouho čekat: jednou může jít o 
nováčka dychtivě se těšícího na každý lístek, jindy o ostříleného DX-mana z 
kontinentu protinožců, který právě naším lístkem završí dlouholetou trpělivou práci k 
získání některého českého nebo evropského diplomu. Uvážíme-li zdlouhavou 
distribuci QSL službami, měli bychom lístky posílat alespoň jednou za půl roku; pak 
se naše protistanice tak asi do roka dočkají.  
 
Na druhé straně může být zbytečně drahé příliš rychlé zasílání lístků vzácným 
stanicím, expedicím a podobně. Než pošleme DIRECT, vždy si položme otázku: 
skončila už expedice či mimořádný pobyt radioamatéra ve vzácné zemi? Není už 
opravdu možnost pracovat s toutéž vzácnou stanici ještě na jiném pásmu či jiným 
druhem provozu? Stanice používá QSL managera: nejde o jednoho z větších 
managerů, kteří zprostředkovávají lístky pro velký počet stanic, takže je dobrá 
možnost navázat v dohlednu spojení s jinou stanicí používající téhož managera? 
Zkrátka: v těchto případech není třeba posílání lístku DIRECT uspěchat, a raději 
vyčkejme, až jedním DIRECTem vyřídíme maximum lístků. Manageři ovšem v 
takovém případě ocení, přidáme-li do obálky nějakou green stamp či IRC navíc – i 
tak se nám to obvykle vyplatí. 
 
A konečně: diplom DXCC má poměrně přesné podmínky, jež musí stanice splnit, má-
li být uznána za skutečně vysílající z příslušné země. Není až tak řídkým jevem, že 
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dozorčí rada DXCC u některých stanic neuzná splnění těchto podmínek, a lístky od 
takových stanic nepřijme jako potvrzení o navázání spojení s danou zemí. Podobně 
se děje třeba u diplomu IOTA. I o tom informují DX bulletiny. Posílat pak takovým 
stanicím lístky DIRECT je ryzím mrhačstvím.  

Ještě pár poznámek k vyplňování QSL  

První zásadou je čitelnost. Píšeme-li rukou, pak výhradně velkým tiskacím písmem. 
Použijeme-li tiskárnu, pak s čerstvou páskou (či jinou náplní tiskové barvy).  

Značka protistanice by měla být nejzřetelnějším, na první pohled nejnápadnějším 
údajem lístku – tak nejen ušetříme oči lidem v QSL službách, ale předejdeme i 
chybám při doručování našich lístků. Zprostředkuje-li doručení lístku manager, musí 
být jeho značka stejně zřetelná. Zpracování lístků usnadníme, uvedeme-li značku 
adresáta (i managera) také na zadní stranu lístku.  

U údajů času jsou komplikací některé rozdílnosti mezi tradicemi anglosaských zemí a 
zbytku světa.  

Datum u nás uvádíme ve tvaru den-měsíc-rok – [DD.MM.RR] nebo [DD.MM.RRRR], 
zatímco v anglosaském světě je obvyklý tvar [MM.DD.RRRR] – nemusí být vždy 
jasné, jaký tvar je použit: 02.03.98 může znamenat 2. březen i 3. únor 1998. Bez 
problému je, nadepíšeme-li rubriku pro datum DAY/MONTH/YEAR nebo DATE 
[DMR]. Všechny pochybnosti odstraníme, označíme-li měsíc anglickou zkratkou  – 
JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC, to však 
někdy komplikuje číslicové zpracování databázové formy staničního deníku.  

Čas se uvádí výhradně světový, zkratkou UTC (dříve GMT). Je to o hodinu méně, 
než čas středoevropský, nebo o dvě hodiny méně, než letní středoevropský. 
Anglosasové v běžném životě používají pro čas dvanáctihodinový systém, kde 
poloviny dne jsou rozlišeny zkratkami AM (před polednem) a PM (po poledni). V 
mezinárodním styku však tento údaj obvykle nepoužívají.  

Kmitočet se uvádí více způsoby. Postačí, uvedeme-li kmitočtové pásmo, nejčastěji v 
MHz, tedy 1,8 MHz, 144 MHz atp.. Někdo dodržuje starší způsob uvedení vlnové 
délky, např. 160 m, 2 m, 70 cm atp.. Soudobé programy pro vedení staničního 
deníku využívají propojení transceiveru s počítačem, které umožní zaznamenat 
přesný kmitočet, který se pak přenese tiskem i na QSL: z hlediska praktického 
upotřebení QSL jde však o zbytečnou přesnost.  

Druh modulace se většinou uvádí zkratkami CW, SSB, FM, PSK31, RTTY, SSTV 
apod., novější klasifikace dle Radiokomunikačního řádu se příliš nevžila, i když malá 
část amatérů ji používá.  

Pokud jsme spojení navázali přes pozemní převaděč, balónový převaděč, přes 
družici či jiné technické zařízení, je absolutně nutné to na QSL uvést. Obvykle se k 
tomu používá rubrika pro poznámky, kam se uvede třeba VIA OK0C, VIA AO10 
apod.. Navázat přímé spojení mezi Evropou a Amerikou v pásmu 144 MHz 
troposférickým šířením se oboustranně dosud nepovedlo; přes družici je to hračka, v 
podstatě jen otázka snadno dostupného technického vybavení, a s vynikajícím 
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zařízením to jde i pomocí odrazu EME. Pošleme-li protistanici lístek, kde neuvedeme 
použití družice (či jiné technické pomůcky), hrubě poškozujeme ty, kdo taková 
spojení bez zprostředkujících pomůcek opravdu dovedou navázat.  

Při práci na VHF/UHF kmitočtech je také zvykem uvést využití zvláštních podmínek 
šíření, třeba MS – odraz od meteorických stop, AURORA – polární záře, a 
samozřejmě i spojení odrazem vln od povrchu Měsíce – EME.  

Do rubriky pro poznámky můžeme uvést i jiné údaje, třeba o rušení na pásmu, název 
závodu, v němž jsme spojení navázali aj..  

Vypisování lístků je prací rutinní a protivnou. Naštěstí i zde nám může pomoci 
technika. Kvalitní programy pro vedení staničního deníku na počítači (zmiňujeme se 
o nich dále) obvykle umožňují také tisk QSL lístků, nejčastěji na samolepící etikety, 
které po vytisknutí přenášíme na QSL lístky. Vedle toho je zdarma k disposici i 
speciální program pro vedení QSL agendy, BV7 Bernda, DF3CB s českým 
popisem. Do tohoto programu exportujeme z hlavního deníkového programu celý 
svůj staniční deník ve formátu ADIF, a BV7 nám pak usnadní vyhodnotit odeslané a 
neodeslané lístky, připojit značky managerů, a lístky vytisknout podle několika 
přededfinovaných šablon nebo i podle šablony vlastní, kterou si navrhneme třeba pro 
přímé potiskování svých vlastních lístků. Velkou úsporou času je třeba už jen to, že 
lístky jsou tisknuty v abecedním pořadí, prakticky tedy předtříděny téměř tak, jak je 
požaduje QSL služba. Pokud nám to technické vybavení a rozvržení našeho QSL 
lístku dovolí, pak je snazší potiskovat přímo QSL lístky, neboť tisk a lepení etiket 
vždy znamená práci a náklady navíc.  

QSL lístek je konečně také třeba vlastnoručně podepsat – je to vlastně jediný 
způsob, jak lístek autentifikujeme, protože v dnešní době barevných kopírek a 
kvalitních tiskáren není v zásadě problém si doma vytisknout jakýkoli lístek ... 
Podmínky některých diplomů podpis odesilatele na QSL výslovně vyžadují. 

Zásadně neposíláme QSL, na kterém jsme některé údaje přepisovali. Takový lístek 
není možno použít pro žádný diplom, a může, při přehlédnutí, způsobit diskvalifikaci 
žadatele.  

Své lístky jsem poslal, ale odpověď jaksi nepřichází...  

S politováním je třeba říci, že rozhodně nelze očekávat, že dostaneme odpověď na 
každý svůj lístek. Ve skutečnosti i jen 50% návratnost je velkým úspěchem. Bohužel, 
ani poslání lístku poštou nezaručuje odpověď na 100 %. Nad příčinami nemá cenu 
mudrovat, prostě je to tak. To je důvod, proč se vyplatí usilovat o navázání spojení s 
každou zemí na každém pásmu a každým druhem provozu podle možnosti vícekrát, 
což pravděpodobnost, že dostaneme potvrzeno to, o co usilujeme, se podstatně 
zvýší.  

Zejména při posílání SAE s IRC nebo "green stamp" poštou se v některých zemích 
(zejména jižní Amerika či země bývalého SSSR) stává, že jsou zásilky vykrádány, 
nebo prostě "nedojdou". Na to je třeba pamatovat: při odesílání SAE: vložený IRC 
nebo dolar dobře zakryjeme QSL lístkem (nebo zvláštním kartonem), aby ho nebylo 
možno najít při prostém prosvícení obálky, a lepené spoje chlopní obálek přelepíme 
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tenkou samolepící průhlednou páskou. IRC svádějí ke krádeži o dost méně, než 
bankovky, jenže adresáti zase dávají předost spíše bankovkám...  

Pokud lístek za některé spojení opravdu potřebujeme, a nepřišel nám přes QSL 
službu ani za tři roky (nebo ani za rok poštou), můžeme se pokusit o upomínku. 
Stanici zašleme svůj lístek znovu a umístíme na něj zřetelnou poznámku "2  QSL"nd  
nebo "REMINDER". Ověřme si přitom znovu, zda lístek pro stanici je doručitelný 
přes QSL službu, nebo zda není nutné poslat lístek poštou. Při posílání lístku poštou 
si znovu důkladně ověřme správnou adresu stanice či jejího managera. "Výtěžnost" 
upomínek je sice ještě menší, než při prvním poslání lístku, ale tuto cestou alespoň 
eliminujeme případy, kdy se náš lístek ztratil někde na cestě QSL službami nebo na 
poště.  

Doplňme, že některé stanice (hlavně ze vzácných zemí nebo některé expedice) 
provozují amatérské vysílání jako činnost výdělečnou, a lístek od nich bez zaslání 
několika dolarů prostě nedostaneme. Opět: nemá cenu to komentovat, každý si musí 
rozvážit sám, zda podrobením se tomuto diktátu podpoří hrubé porušení HAM Spiritu 
(a ostatně i mezinárodních předpisů), nebo zda takovou "vzácnost" raději oželí...  

Co s lístky, které jsme dostali?  

Došlý lístek si především překontrolujeme a ověříme, zda je správně uvedena naše 
značka i údaje o spojení. V případě podstatných odchylek si budeme muset lístek 
vyžádat znovu (tzn. vrátíme ho odesilateli s upozorněním na chybné údaje).  

Na lístku často najdeme údaje, které se ve spojení běžně nepředávají: příslušnost 
stanice do distriktu významného pro některý radioamatérský diplom: zóny WAZ a 
ITU, francouzské departementy, státy a okresy USA, DOKy v Německu, okresy u 
nás, referenční čísla ostrovů IOTA a jiných "ostrovních", "majákových" a obdobných 
diplomů, lokátor (GRID) atp. Nebuďme pohodlní a přenesme všechny tyto údaje do 
svého přehledu spojení, časem nám budou k nezaplacení.  

Lístky, které dostaneme, je účelné setřídit; nedovede-li nás praxe k detailnějšímu 
třídění, je nejjednodušší lístky řadit podle zemí DXCC.  

Pro vážně a systematicky pracujícího radioamatéra je nezbytným pomocníkem 
dokonalá evidence o navázaných spojeních a došlých lístcích; tu lze vést klasickými 
prostředky, nejlépe ovšem pomůže počítač se speciálním software. Pak naťukáme 
značku stanice a obrazovka nám v okamžiku poskytne přehled všech spojení s 
danou stanicí; rozhodnutí, zda lístek pošleme či nikoli, je dílem zlomku sekundy. 
Programů je nabízeno mnoho, opravdu dobrých je ale jen pár.  

Autor těchto řádků užíval s nadšením dosovský LogPlus! N7XR napsaný zcela 
zjevně autorem, který opravdu ví, co radioamatér potřebuje. Autor však práci na 
programu ukončil. Dnes velmi užívaným programem je DX4WIN. Jeho provoz a 
ovládání v prostředí Windows mají svá úskalí (práce s myší není v rychlejším 
provozu to pravé), zato přímo z prostředí tohoto programu lze ovládat mnohá externí 
zařízení, i třeba programy pro digitální druhy provozu pracující se zvukovou kartou. 
Při splnění i velmi náročných požadavků DX-mana jde tedy o opravdu moderní 
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program odpovídající počátku třetího tisíciletí. Z programů, které lze stáhnout na 
internetu a používat zdarma, je velmi populární zejména Logger.  

Při volbě programu musíme dát pozor na to, že některé deníkové programy, typicky 
N6TR, jsou koncipovány jako programy pro účast v radioamatérských závodech, a 
při jejich tvorbě byla upřednostněna jiná kriteria, než jaká vyžaduje univerzální 
program pro vedení staničního deníku. U opravdu dobrých programů je však na 
možnost převést data ze "závodního deníku" do základního deníkového programu 
pamatováno, přinejmenším konverzí přes univerzální formát ADIF.  

Soustavné vedení QSL agendy se vyplatí. Amatéření bývá hobby na celý život. Lidé 
mu často propadnou jako mladí a svobodní, pak přijde rodina a existenční starosti a 
rádio jde stranou. Uběhne pár let, rodina je zabezpečena, děti odrostly a opětné 
rozhlédnutí po náplni volného času vyvolá u mnohých návrat k vysílání. Po čase 
zjistí, že pro DXCC Honor Roll chybí právě už jen lístek od té expedice, kterou 
udělali, když jim bylo dvacet a byli líní poslat direct s QSL. Avšak pozdě bycha honit, 
onu expedici nikdo nemůže opakovat, protože posledního obyvatele toho ostrůvku 
dojedli kanibalové ze sousedního ostrova před pěti lety a přístav ani letiště nemá kdo 
udržovat ...  

Elektronické QSL lístky  

I když rozsáhlá sbírka krásných QSL z exotických zemí je chloubou každého 
radioamatéra, stává se tradiční systém výměny lístků v poslední době technickým 
anachronismem. Navíc je opravdu velmi drahý, jak pro samotné radioamatéry, tak 
zejména pro jejich organizace, které provozují QSL služby.  

V době internetu a elektronických staničních deníků lze celou proceduru vzájemného 
potvrzování spojení prakticky zautomatisovat, zrychlit a citelně zlevnit. Klíčovým 
problémem elektronické výměny QSL je záruka autenticity: jistoty, že QSL odeslal 
opravdu ten, s kým bylo navázáno spojení, a nikoli třeba kamarád, který nám chce 
pomoci zlepšit naše DXCC score... Vydavatelé prestižních diplomů se právem 
obávají, že lze-li lístky poměrně snadno "vyrábět" pomocí barevných tiskáren či 
kopírek, ještě snáze by to šlo v případě datových souborů reprezentujících QSL 
lístky. A dalším problémem je samozřejmě dostupnost internetu: i v naší zemi, kterou 
lze zařadit mezi velmi vyspělé, pracuje s internetem jen asi polovina obyvatel – což 
teprve lidé v zemích třetího světa...  

Velmi slibně se vyvíjející pokus vybudovat celosvětovou automatickou "elektronickou 
QSL službu" najdeme na serveru e-qsl. Jeho tvůrci se s většinou záludností takového 
systému již vypořádali, takto vyměňované lístky však zatím neuznává řada 
vydavatelů prestižních diplomů.  

Pokrokem v tomto směru je LoTW. ARRL shromažďuje na svém serveru deníky 
stanic, které se předem u ARRL zaregistrovaly. Uživatelé tohoto "super deníku" pak 
mohou mít touto cestou uznány země pro diplomy DXCC.  

V současnosti jde při prosazování elektronické výměny QSL především o to, aby 
maximum radioamatérů ve všech zemích světa technicky a hlavně finančně 
"dosáhlo" na jeho praktické využívání. Zdůrazněme znovu: co je snadno dostupné 
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pro nás, to může být pro méně šťastné radioamatéry v chudších zemích ještě 
nadlouho nesplnitelným snem.  

V každém případě jen takovýmto systémům výměny QSL patří budoucnost a s lístky 
v tradiční papírové podobě a s jejich doručováním QSL službami a poštou se dříve či 
později rozloučíme. To nás ovšem nemusí odradit od záměru dát si tradiční lístky 
vytisknout: ono "dříve či později" v každém případě reprezentuje ještě hezkou řádku 
roků a hodně dlouhé bude i období, kdy oba způsoby výměny budou existovat 
souběžně vedle sebe.  

QSL služba Vás prosí 

• Lístky laskavě vyplňujte čitelně, zejména volací znak adresáta. Používáte-li 
tiskárnu, použijte sytý tisk a dostatečnou velikost volací značky. Značku 
případného manažera je třeba uvést stejně výrazně.  

• QSL lístky s přepisovanými a jinak upravovanými údaji neposlouží k získání 
jakéhokoli diplomu: mějte na paměti zájmy adresáta lístku!  

• Zpracování lístku urychlíte, napíšete-li volací znak adresáta také na zadní 
stranu lístku.  

• Lístky seřaďte a v balíčku uspořádejte ve stejné orientaci (přední-zadní, horní-
dolní strana). Při větším množství laskavě oddělte vytříděné skupiny proužky 
papíru přesahujícími obrys lístku (pokud proužky nevyčnívají ze složky, 
ničemu nepomohou).  

• Lístky lze QSL službě doručit poštou nebo osobně.  
o výhradní poštovní adresa pro zásilky QSL lístků: Český radioklub, 

QSL služba, P.O.Box 69, 113 27 Praha 1.  
o výhradní adresa pro osobní doručení: Český radioklub, QSL služba, 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7. Návštěvními hodinami QSL 
služby jsou:  

Po: 8.00 – 15.00 
Út: 8.00 – 15.00 
St: 8.00 – 18.00 
Čt: 8.00 – 15.00 
Pá: po dohodě.  

• QSL služba ČRK distribuuje lístky především jiným QSL službám členských 
organizací IARU. Jejich přehled najdete v rubrice  IARU QSL Bureaus na 
webové stránce Českého radioklubu www.crk.cz; ta je sama o sobě jednak 
dobrým přehledem o tom, do kterých zemí lze zasílat lístky prostřednictvím 
QSL služby, jednak i napovídá správný postup třídění lístků. Zasílá je dle 
možnosti i manažerům, kteří vyřizují QSL agendu jiných stanic zdarma, bez 
požadavku na zpětné poštovné. Manažerům, kteří zpětné poštovné požadují, 
musí zájemci své lístky bohužel poslat přímo poštou.  

• V řadě zemí (např. EK = ex UG a 4L = ex UF) neexistuje QSL služba a 
doručení lístků tedy závisí na znalosti manažerů jednotlivých stanic.  

• Pokud obdržíte lístek za spojení, které jste nenavázali, a chcete ho odesílateli 
vrátit, škrtněte na lístku slabě svou vlastní značku a co nejblíže k ní napište 
"RETURN". Na lístek pak pro informaci odesilatel doplňte vysvětlující 
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informaci, např. "NOT IN MY LOG", "WRONG CALL" a podobně. Bez této 
úpravy by se Vám lístek mohl znovu vrátit.  

• Nedoručitelné lístky budou s vysvětlením vráceny odesílateli. QSL služba 
nepřijme nedostatečně vyplacené zásilky lístků.  

QSL služba děkuje radioamatérům za důvěru a prosí, aby neopomínali tyto 
zásady. Pomohou tím rychlosti a správnosti doručování QSL a potěší i své 
protistanice. 

 
Diplomy 
Jan Litomiský, OK1XU 
Obecně vzato je diplom dokladem, kterým vydavatel stvrzuje, že žadatel splnil 
stanovené podmínky, přičemž těmito podmínkami jsou v naprosté většině případů 
výsledky v práci na radioamatérských pásmech. Pro rychlé pochopení uveďme 
příklad: u jednoho ze základních diplomů, DXCC, je kriteriem navázání spojení s 
nejméně stovkou zemí světa, jako další příklad mohou posloužit třeba diplomy 
vydávané Českým radioklubem. Diplomy se obvykle vydávají na ozdobných 
formulářích a vyvěšeny na stěně zdobí radioamatérský koutek (HAM Shack) a 
reprezentují držitele i vydavatele.  
 

 
Diplomy vydávají národní radioamatérské organizace IARU, různé zájmové 
organizace, časopisy (typicky CQ Magazine), regionální a místní kluby i jednotlivci. 
Pohnutkou bývá záměr oživit radioamatérské dění, propagovat danou zemi, zájem, 
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region či místo, a někdy bývá motivace i zištná, čemuž věnujeme pozornost později. 
Některé diplomy jsou vydávány dlouhodobě (ty nejprestižnější dlouhou řadu 
desetiletí), jiné po dobu jen omezenou, třeba při příležitosti olympijských her, k výročí 
radioamatérského spolku či klubu apod.  
Diplomy se často vydávají v několika třídách. Rozdělení do tříd je obvykle určeno 
splněním různě náročných podmínek, použitým pásmem, různými druhy provozu atp. 
Dosažení vyšší či další třídy téhož diplomu vydavatelé obvykle žadatelům stvrzují 
vydáním tzv. doplňovací známky (angl. endorsement sticker) k základnímu diplomu.  
 

 
 
Diplomy se obvykle vystavují na základě žádosti, již žadatel zašle vydavateli a doplní 
ji doklady, které vydavatel požaduje k doložení splnění podmínek diplomu. V drtivé 
většině případů jsou těmito doklady QSL lístky za uskutečněná spojení, ověřený 
seznam těchto lístků (tzv. GCR List) nebo seznam navázaných spojení.  
Různé diplomy mají různou sportovní hodnotu, která je dána především těmito 
dvěma faktory:  
- jak náročné jsou podmínky diplomu,  
- jak důsledně vydavatel kontroluje splnění podmínek.  
 
Nastavením podmínek je prakticky určeno, jak mnoho času, práce a úsilí musí 
žadatel vyvinout, aby diplom získal. Použijeme-li jako příklad opět diplom DXCC, pak 
získat jeho základní třídu (navázat spojení se sto zeměmi) je téměř hračka, zatímco 
dosáhnout na třídu Honor Roll (za počet zemí odpovídající současně platnému 
maximu sníženému nejvýše o deset) je práce na velmi dlouhou etapu 
radioamatérské činnosti, mnohdy i na celý radioamatérský život. A obdobně: tak, jak 
navázat spojení se sto zeměmi bez ohledu na použitá pásma je snadné, pak 
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zaměříme-li se na týž úkol s omezením výhradně na pásmo 160 m, musíme opět 
vynaložit řadu let systematické práce. Již z tohoto jediného příkladu vidíme, že 
náročnost kriterií může být velmi rozličná, a to dokonce i u různých tříd téhož 
diplomu.  
 

 
 
To, že velmi náročné diplomy vyžadují dlouhé roky práce, může některé jedince s 
rozvolněným vztahem k fair play svádět k tomu, aby splnění podmínek diplomu 
dokládali pochybnými doklady – při dnešní dostupnosti barevných tiskáren a kopírek 
není problém vyrobit "QSL lístek" od jakékoli stanice. Proto je neoddělitelným 
kriteriem hodnoty diplomu i způsob, jímž žadatel dokladuje vydavateli splnění 
podmínek, a důslednost, s níž vydavatel tyto doklady kontroluje. Způsobů se používá 
více, nejběžnější jsou tyto:  
 
- předložení QSL lístků za navázaná spojení přímo vydavateli,  
- elektronická forma, kdy jsou vydavatelem porovnávány soubory elektronických 
výpisů ze staničních deníků zúčastněných stanic (LoTW, případně experimentální, 
pro diplomy dosud málo užívaný systém e-QSL),  
- předložení seznamu QSL lístků, přičemž faktické držení QSL lístků potvrdí na 
seznamu diplomový manager národní radioamatérské organizace,  
- předložení seznamu QSL lístků, přičemž faktické držení QSL lístků potvrdí na 
seznamu dva další držitelé radioamatérské koncese,  
- předložení seznamu QSL lístků, přičemž faktické držení QSL lístků se doloží jejich 
fotokopiemi,  
- předložení seznamu navázaných spojení (QSL lístky nejsou potřebné) doplněného 
čestným prohlášením žadatele.  
 
Vidíme, že varianta a), případně b), jsou při důsledné kontrole vydavatelem 
nejodolnější před falšováním a manipulacemi a jsou proto obvykle příznakem 
prestižních diplomů. Zasílání lístků je ovšem spojeno jak s velkými náklady na 
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poštovné, tak s rizikem ztráty lístků během poštovní přepravy. U většiny diplomů se 
proto používají varianty c) a d) (potvrzený seznam lístků je v podmínkách diplomů 
obvykle označen jako "GCR List"), a u diplomů příležitostných nebo obecně málo 
hodnotných varianty e) a d).  
 

 
 
U nás stvrzuje žadatelům o diplomy držení lístků diplomové oddělení Českého 
radioklubu, OK Award Manager OK1MP je také pověřen působit jako check point 
pro žadatele o diplom DXCC a pro diplomy CQ Magazine.  
 
Vedle splnění sportovních kriterií je žadatel o diplom obvykle povinen zaplatit i 
poplatek za vystavení diplomu, který se běžně pohybuje na úrovni 10 IRC nebo 5 
USD či euro. Poplatek pokrývá náklady vydavatele na tisk diplomů, za kontrolu 
splnění podmínek i za poštovné, jež je nutno zaplatit za odeslání diplomu žadateli. 
Poplatek se obvykle přikládá k žádosti o diplom.  
 
Právě zde se dostáváme k jednomu z problémů spojených s diplomy. Jde-li 
vydavateli diplomu ne o obohacení radioamatérského života, ale o obohacení vlastní 
kapsy, pak při obratně nastavených podmínkách a poplatku za diplom lze i leccos 
vydělat. Zejména v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století, kdy zájem o 
diplomy mezi radioamatéry vrcholil, se vynořila se spousta vydavatelů a došlo k jevu, 
který bývá označován jako "diplomová inflace" – byl-li kdo schopen dost zaplatit, 
mohl získat spoustu diplomů, jejichž sportovní hodnota byla nepatrná. Na diplomy se 
začalo nahlížet podezíravě a zájem o ně citelně upadl.  
 
Je to ovšem výsledek povrchní úvahy. "Inflace diplomů" nemůže existovat právě 
proto, že hodnota každého jednotlivého diplomu je dána jeho podmínkami a 
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způsobem kontroly jejich plnění, a ty jsou u různých diplomů různé. Fakt, že existují 
diplomy bezcenné, nesnižuje hodnotu náročných. Buď si někdo koupí kvanta 
diplomů, jejichž podmínky jsou měkké a kontrola splnění kriterií ještě měkčí, a pak 
bude mít na zdi navěšen "šunt", nebo se zaměří na diplomy náročné, a pak bude zeď 
jeho HAM Shacku opravdu důvodem k hrdosti.  
 
To je věc osobní volby radioamatéra, a v praxi také jeho růstu: začátečník se obvykle 
orientuje na diplomy snadněji dostupné, vyspělý amatér se zaměří na diplomy 
prestižní a zasvěcený sběratel si najde spoustu příležitostí k lovu exotických specialit. 
Sběratelství diplomů, je-li zaměřeno na diplomy opravdu hodnotné, lze jen a jen 
doporučit.  
 
Jak diplomy získat  
Samozřejmě, žádný návod typu "Diplomy snadno a rychle" neexistuje. Radioamatéři 
se po diplomech začínají poohlížet obvykle po překonání své začátečnické etapy, 
kdy odezní počáteční okouzlení, pominuly začátečnické potíže a hledá se nové 
zaměření. V této době mají obvykle navázáno několik set až několik tisíc spojení a 
tomu odpovídající zásobu doručených QSL lístků. Čím větší a pestřejší tato zásoba 
je, tím lépe. 
  
Právě v tento okamžik je obvykle účelné porozhlédnout se po přehledu podmínek 
diplomů. Knihu "Radioamatérské diplomy" OK2QX z roku 1996 nabízí Český 
radioklub, jedním z vydavatelů rozsáhlejších přehledů je K1BV, podmínky diplomů 
národních organizací IARU a různých velkých nebo zájmových klubů najdeme na 
internetu, třeba podmínky diplomů vydávaných Českým radioklubem a podmínky 
ostatních diplomů vydávaných v OK jsou i na stránkách ČRK.  
 
Začínající sběratel obvykle zjistí, že k získání nižších tříd základních domácích a 
evropských diplomů mu sice dost spojení chybí, přesto však mu jeho zásoba 
doručených lístků umožňuje se ke splnění jejich podmínek přiblížit. Pak je třeba 
zpracovat seznam chybějících spojení a usilovat o jejich navázání, pro jistotu 
samozřejmě víceré, neboť dobře víme, že ne každé naše spojení bude kvitováno 
QSL lístkem protistanice. Lov diplomů začal…  
 
Skvělou příležitostí k rychlému navázání spojení jsou závody. Vnitrostátní závody 
umožní splnit podmínky diplomů domácích, závody národních organizací IARU zase 
podmínky diplomů těchto organizací (některé tyto závody navíc umožňují získat 
diplomy i bez držení QSL lístků) a velké závody mezinárodní jsou obvykle příležitostí 
k navázání bezpočtu zajímavých spojení, jež se nám třeba nehodí aktuálně, ale za 
rok dva, až budeme usilovat o náročnější diplomy, budeme šťastni, že tu či onu 
stanici už máme potvrzenu lístkem doma v šuplíku.  
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Důležitou pomůckou sběratele je přehledně zpracovaný přehled spojení, o která k 
získání různých diplomů usiluje. Radioamatér se sice samozřejmě snaží navázat 
spojení s každou alespoň trochu zajímavou stanicí, která se na pásmu vyskytne, nám 
ovšem mohou k získání různých diplomů chybět právě ty stanice, které jinak obecně 
příliš zajímavé nejsou a naši pozornost by samy o sobě nezaujaly. Kvalitní programy 
pro vedení staničních deníků naštěstí umožňují pohotové sledování plnění podmínek 
diplomů a míru zajímavosti té které stanice pro sledované diplomy.  
 
Popisovat práci k získání diplomů v širším rozsahu nemá význam. Velmi mnoho je 
určeno podmínkami konkrétních diplomů, v mnohém obecně platí zásady DX-ingu.  
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Úvodem jsme poznamenali, že existují i specializované kluby sběratelů diplomů. 
Velmi významný byl CHC – Certificate Hunters Club, který organizoval Clif Evans, 
K6BX, a který v oboru diplomů působil přímo normotvorně. Po Clifově úmrtí v jeho 
práci bohužel nikdo nepokračuje. Známý je také německý DIG, který má i odbočku 
v OK.  
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Stručně o vlastnostech a použití programu BV7 
Josef Plzák, OK1PD

BV7  je  profesionální  software,  vyvinutý  DF3CB k  vyřizování  velkých  objemů 
lístků, jenž po mnohaletém vývoji dospěl do dnešní podoby. Lze jej aktualizovat ze 
stránky  http://www.df3cb.com/bv.  Program  používá  databázový  nástroj  BDE 
verze 5 (a vyšší) - bez něj je program nefunkční! Pokud jej již nemáte, stáhněte 
soubor BDE_setup.exe ze stránky  http://www.df3cb.com/bv/bvdl.html a  uložte 
do  jakéhokoliv  pomocného  adresáře  (např.  temp)  a  z  něj  jej  instalujte.  Poté 
instalujte BV7 . Program je obsažen i v kap. 16 tohoto CD.

BV7 zpracovává data importovaná ze staničních manažerů a závodních deníků 
(bezchybně spolupracuje s Loggerem 32 i s CTWin). Tato data třídí (buď podle 
značek, chronologicky, či je vybírá podle mnoha dalších provozních specifikací - 
např. pásem, druhů provozu). Žádaná data (postupně vybrané značky, všechna 
spojení v souboru, nebo spojení vybraná podle zadaného kritéria - např. všechna 
OK spojení uskutečněná pomocí RTTY) přenáší do tiskové fronty, v níž probíhá 
další  třídění   -  podle zemí,  podle QSL manažera,  k  odeslání  přes byro,  či  k 
odeslání  direkt.  Při  tomto  třídění  je  respektována  i  organizace  QSL služby 
jednotlivých zemí (např. lístky do USA jsou tříděny podle čísel v prefixech). 
BV7 umožňuje  tisk  jakýchkoliv  samolepek specifikovaných rozměry  a  počtem 
samolepek na stránce (předdefinováno 1490 samolepek od 31 výrobců). Mezním 
případem je jedna "samolepka", jíž je vlastní QSL lístek. Na něm může program 
tisknout  buď  do   formuláře  předtisknutého  na  QSL lístku,  nebo  do  volného 
prostoru mimo text (až 18 spojení s jednou stanicí na jediném lístku!); může tedy 
i vytisknout celý QSL lístek včetně barevného obrázku (finančně nejnáročnější 
varianta). Návrh tisku je velmi názorný. Používají se v něm datová pole vztažená 
k datům spojení, libovolný text a obrázky - vše přehledně rozmístěno na ploše 
odpovídající  ploše lístku. K tisku odpovědí  posluchačům se používá speciální 
formulář odpovědi.

Doporučení autora: nejpraktičtější mi přišlo použít QSL lístky navržené tak, aby 
textová levá část lístku obsahovala všechna stálá data o operátorovi a stanici, s  
pravou částí rezervovanou pro danou protistanici a pro data spojení s ní. Druhou 
stranu lístku lze využít pro obrázek.

Použití programu postupem "krok po kroku"
1. krok: Import prvního deníku
Po nainstalování programu a při prvním otevření se objeví hlášení "There are not 
log  yet"  -  program  neobsahuje  žádný  deník  -  a  otázka,  zda  chcete  deník 
instalovat. Po potvrzení ("Yes") pomocí "Brouse" vyhledáme z nabídky souborů 
příslušný  staniční  manažer/závodní  deník  a  vybereme  příslušný  deník, 
připravený k exportu; je tedy nutné před prvním otevření vytvořit soubor deníku 
naformátovaného  do  vzájemně  srozumitelného  formátu.  V  každém  případě 
formátem ADIF uspějete.
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Poznámka
Otevři z kap. 16 a instaluj.

Poznámka
Poslední verze BV7 již nástroj BDE obsahuje.



 Pomocí  "Start  conversion"  spustíme  přenos  deníku  do  BV7  a  po  doplnění 
požadovaných údajů pomocí "Finish" jej ukončíme. Poté se program samočinně 
otevře. Při použití jiného deníkového formátu nabízí program 26 různých formátù, 
včetně  přenosu  souboru  ve  formátu  Excel  Windows.  Start  výběru  z  jiného 
formátu umožní okno výběrem z hlavní nabídky Windows ->Tools (import/export). 
Z řádky  Log Type  vybrat i jiný než nabídnutý ADIF formát, doplní se všechny 
požadovné údaje, vyhledá se a otevře importovaný soubor a odstartuje import a 
převod do formátu BV7.

Program  informuje  o  úspěšnosti  převodu  a  položky  nepřevedené  uloží  do 
chybového souboru, který lze manuálně opravit.
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2. krok: Otevření okna "Hlavní programová nabídka"

Okno obsahuje 4 řádky:
1. řádek zahrnuje hlavní nabídku v šesti sloupcích.

1. sloupec (File) ovládá: deník (import, otevření, zavření); tiskovou 
frontu (zařadit vybranou stanici do fronty, vytisknout tiskovou frontu, 
vytisknout  tiskové  fronty  všech  deníků);  tisk  (nastavení  tisku,  
kontrolní výtisk, tisk fronty); otevření okna "návrh potisku"; 
zavření programu.
2.  sloupec  (Options)  nastavuje  vlastnosti  programu:  konfiguraci  
(všeobecnou ;  pásma a módy;  třídění;  výběr  tiskových formátů  
samolepek; 
nastavení automatického otevírání deníků; 
nastavení pomocného programu BDE); tisková fronta (nastavení,  
odstranění); 
nastavení  stavu  odeslaných  a  přijatých  QSL a  nastavení  data  
zpracování přijatých a odeslaných QSL; 
výběr formuláře SWL lístku (odpověď posluchači).
3.  sloupec obsahuje deníkové nabídky:  výběr (značky,  intervalu  
značek,  podle  datumu,  času,  pásma,  módu,  časového  úseku,  
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podle  manažera);  nastavení  filtru  odeslaných  a  přijatých  QSL;  
výběr označených spojení a zrušení výběru; 
listování v deníku; 
výběr všech spojení dané značky ze všech deníků; 
označit/odznačit spojení;  doplnit  vybraná spojení údajem o QSL  
manažerovi; 
označení spojení datem přijetí a odeslání QSL; 
zpracování statistiky deníku; 
vytvoření zápatí pro vybraný deník.
4. sloupec umožňuje výběr oken programu: 
návrh potisku; 
import/export deníků; 
databáze manažerů; 
výběr zobrazení řádků hlavního okna; 
zobrazení více otevřených deníků současně (vedle sebe, za sebou, 
za sebou stupňovitě). 
5. sloupec: nápověda.

2. řádek zobrazuje ikony: nový deník - otevření deníku - nastavení potisku 
-  zkušební  výtisk  potisku  -  tisk  fronty  -  nastavení  tisku  -  počet  
položek ve frontě - vynulování fronty - konfigurace - výběr vzoru  
potisku -  otevření  okna návrhu potisku -  import/export  deníku -  
seřazení otevřených deníků.

3. řádek zobrazuje: 
způsob třídění: okénko pro vložení volačky (výběr hledané značky 
či intervalu značek např.pro vybranou zemi)
okénko poslední značky intervalu značek;
okénko výběru podle pásem;
okénko výběru podle módů;
třídění podle stavu přijatých a odeslaných QSL podle nastaveného 
filtru;
nastavení filtrů přijatých a odeslaných QSL;
odstranění nastavení filtrů;
přidání označených spojení do fronty;

" ze všech deníků do fronty
odznačení filtrů vyhledávání;
okénko pro vložení volačky manažera.

4. řádek obsahuje okénko s volacím znakem uživatele deníku a ikony:  
vybrat vybrat všechna spojení; zrušit výběr; doplnit vybraná spojení 
o QSL manažery z databáze manažerů, spustit statistiku deníku,  
nastavit zápatí potisků platné pro aktuální deník.

Některé nabídky jsou funkční teprve po otevření deníku. Program lze ovládat buď 
výběrem položek z hlavní nabídky, pomocí ikon, či pomocí kombinace CTRL + 
písmeno.
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Krok 3: deníkové okno 
Je  součástí  hlavního  okna  a  otevírá  se  automaticky  po  otevření  deníku. 
Obsahuje celý deník organizovaný v mřížce řádků a sloupců. Obsahuje základní 
informace jako: volací znak, datum a čas spojení, pásmo, mód atd. Dále okno 
obsahuje  doplňující  informace,  jako  volací  znak  deníku,  či  číslo  vybrané 
položky.Vzhled deníku lze upravit postupem z: Hlavní menu - > Log - > Log grid 
setup; v něm lze nastavit barvy znaků a pozadí, mřížku a datumový formát. 

Krok 4: vyhledávání v deníku
Program  používá  postupnou  (inkrementální)  vyhledávací  metodu,  která 
umožňuje  sledování  každé  změny  ve  vyhledávání.  Např.  při  zadání  DL1  se 
zobrazí všechna spojení se všemi stanicemi začínajícími uvedenou kombinací 
DL1.  Dopsáním dalších  znaků  se  výběr  zužuje.  Při  napsání  celé  značky  se 
otevřou všechna spojení s touto stanicí a seřadí se v požadované posloupnosti. 
Výběr lze zúžit fitrováním podle pásem a podle módu.
Lze vybrat i intervaly deníku - např. všechna OK1 spojení (zadáme-li do prvního 
výběrového okénka OK1A a do druhého OK1ZZZ), všechna OK spojení, nebo 
celý deník (zadáním prvního spojení do prvního okénka a posledního volacího 
znaku do druhého).
Výběrová  okénka  lze  ovládat  kliknutím  myší  na  příslušné  okénko,  nebo 
kombinacemi CTRL+  ... :
CTRL C  okénko  Call  Search (volací  znak  hledaného  spojení;  při 
hromadném výběru první spojení v intervalu hledání)
CTRL L Call Range (poslední volačka hledaného intervalu)
CTRL B okénko Band
CTRL M okénko Mode
Pomocí  F11 se  všechna  výběrová  okénka  vynulují.  Vybíráme  okénka  podle 
potřeby, zpravidla jen to první.

Doporučený  postup:  do  BV7  exportovat  pouze  ta  spojení,  na  která  buď 
odpovídáme,  nebo  o  něž  stojíme  a  proto  je  exportujeme  k  vytištění.  Pak  
převedený soubor tiskneme jako celek a ten zadáme tak, že do prvého okénka 
zapíšeme první volací znak v souboru a do druhého poslední. Do tiskové fronty  
převedeme všechna spojení najednou, ale do vlastností (viz dále) zapíšeme tisk  
jediného  lístku  -  to  proto,  abychom  po  vytištění  mnoha  desítek  lístků  jsme 
nezjistili,  že  je  něco  špatně.  Teprve  po  tomto  vzorku  vytiskneme  všechny  
zbývající lístky.

Jinak postupujeme při zpracování lístků expedice. Existuje několik postupů:

Vytiskneme všechna spojení a z nich odešleme ty QSL, kterými odpovídáme na 
přijaté  lístky.  Výhoda:  výtisk  QSL  jako  jediná  operace,  odesílání  z  
připravených  odpovědí.  Nevýhoda:  chybně  přijatá  spojení  buď  
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nepotvrdíme a vyhodíme již vytištěný QSL, nebo navíc složitě doplňujeme 
a  znovu  vytiskneme.  Tento  postup  volí  zpravidla  expedice  používající  
samolepkový  potisk  (skladování  mnoha  tisíc  potištěných  QSL  a  
vyhledávání mezi nimi je velice náročné).

Odpovídáme na lístky tak, jak dojdou: na direkty odpovídáme postupem "první 
tam,  první  ven"  (bez třídění,  respektuje  se  pořadí  založených obálek). 
Doporučuji najednou tiskout řádově pouze desítky lístků, jinak se riskuje, 
že se lístky zatoulají k jinému adresátovi.

Při vyřizování lístků z QSL zásilky od QSL byra není třeba lístky předtřídit, vypíší 
se  pouze  volací  znaky,  zkontroluje  se,  zda  počet  spojení  a  pásma 
souhlasí  a  spojení  se  zařadí  do  tiskové fronty  (viz  dále).  Pokud  něco 
nesouhlasí (zpravidla ta spojení, která jsou nejcennější), se vyhledává v 
deníku podle data přibl. +/- 20 min.: hledá se podobný volací znak, který 
pak opravíme (viz dále).

Krok 5: navigování deníkem
K navigaci lze použít: 

Šipku vzhůru (přejde se na předchozí záznam)
Šipku dolů (přejde se na následující záznam)
Pg Dn (přejde se o 10 spojení dál)
Pg Up (přejde se o 10 spojení zpět)
CTRL END (přejde se na poslední záznam)
CTRL HOME (přejde se na první záznam)

Krok 6: tisková fronta
Ta tvoří  jádro programu. Jde o dočasný zásobník spojení určených k výtisku. 
Koncepce  tiskové fronty  pomáhá  k  plnému  využití  samolepkových  archů, 
umožňuje předčasně ukončit práci - program zachová tiskovou frontu do příštího 
otevření programu a tím dovoluje vytvářet velkou zásilku lístků již seřazených 
podle pravidel QSL služby (pokud je program nastaven do režimu alfabetického 
třídění   k  expedici  QSL  prostřednictvím  QSL  služby).  Díky  tomuto  režimu 
nevyžaduje zásilka lístků dodatečné ruční seřazování. 

Způsob třídění lístků ve frontě se stavuje ve sloupci Options -> Configuration -> 
Sorting -> Sort order -> zatržením buď "First in, first Out", nebo "Alphabetical".
Ukládat  spojení  do  tiskové  fronty  lze  pomocí  klávesy  F2,  jediné  uložení  se 
vytiskne  pomocí  Shift  F2  a  vytištění  celé  fronty  buď  z  nabídky  File  -> Print  
Labels, nebo kombinací CTRL P.

Uložená spojení se zobrazují v okně tiskové fronty,  pořadí spojení se plynule 
upravuje (je-li zadáno abecední třídění). Kliknutím pravým tlačítkem myši na toto 
okno  se  otevřou  možnosti  navigovat  v  okně,  zrušit  vloženou  řádku,  vybrat 
všechny řádky, zrušit výběr, zvolit způsob třídění.
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Editace spojení (oprava dat spojení, vložení nového spojení do deníku). 
Při opravě nesprávně zapsané značky (nejčastější oprava) je třeba nejdříve tuto 
značku  najít.  Pomocí  F5 přepneme  vyhledávání  podle  datumu  a  času.  Obé 
zapíšeme do vyhledávacích okének a prohledáme v časovém intervalu (+/- 20 
min.), zda se v deníku vyskytne podobná značka. Příslušný řádek si kliknutím 
označíme a pomocí F4 vyvoláme okénko, v němž lze opravit či doplnit jakýkoliv 
deníkový údaj. Po potvrzení (+) se příslušný řádek v databázi spojení přepíše.

 

Přehled instrukcí a jejich ovládání pomocí klávesových kombinací

File and Print Commands Instrukce soubory a tisk

Sh CTRL N New log (only ADIF import) Nový deník
CTRL O Open log Otevři deník
CTRL F4 Close log Uzavři deník
F2 Fill Print Queue with QSOs of active log Vlož QSO do tiskové fronty
F2 plus CTRL P „   +  Print „  a vytiskni
F3 Fill Print Queue with QSOs of all open logs Vlož QSO ze všech deníků do tiskové fronty
F3 plus CTRL P „   +  Print „  a vytiskni
F12 Label Print Options Vlastnosti potisku
CTRL R Print Preview of Labels Zkušební tisk potisku
CTRL P Print Labels Tisk potisku

Printer Setup Nastavení tiskárny
CTRL L Load label design Výběr návrhu potisku
ALT X Exit BV Ukončení BV
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Options Vlastnosti
CTRL G Configuration Konfigurace programu
CTRL Q Show Print Queue status Zobrazit stav tiskové fronty
CTRL E  Empty Print Queue Zrušit tisk. frontu
F5 Toggle Log Display Index Přepíná vyhledávání Call/Datum
Sh F5 Toggle Back Log Display Index „  zpět
Qs Set QSL sent flags Nastavuje návěští u odeslaných QSL
Qr Set QSL received flags „  u přijatých QSL
Sh CTRL D Set QSL sent/rcvd date Nastaví datum přijatých a odeslaných QSL
Sh CTRL A  Answer SWL Cards Přepíná do režimu posluchačských QSL

Search Commands Instrukce vyhledávání
Alt C Jump to call search field Výběr přechází do okénka „volací značky“
Alt R Jump to second call search field „ „poslední QSO v řadě" 
Alt B Jump to band search combo box " "výběr podle pásem"
Alt M Jump to mode search combo box " "výběr podle módu"
Alt D Jump to date search field Výběr podle datumu
Alt T Jump to time search field   "          času
Alt E Jump to second date search field Přechází do druhého data časového intervalu výběru
Alt L Jump to second time search field   " času "
Alt G Jump to manager search field   " okénka "manažer"
Qs Filter for QSL sent flags Filtruje podle nastaveného návěští u odeslaných QSL
Qr Filter for QSL received flags   " "  u přijatých QSL
F7 Filter marked QSO's Filtruje označená spojení
F11 Wipe search fields Ruší nastavení výběrového filtru

Log Commands Obsluha deníkového okna
"Šipka dolů" Move to next QSO record Přechod na další záznam
"Šipka nahoru" Move to prior QSO record    " na předchozí záznam
Pg Dn Move 10 QSO’s forward   " o 10 QSO dopředu
Pg Up Move 10 QSO’s backward   "   " dozadu
CTRL End Move to the last QSO record   " na poslední záznam
CTRL Nahoru Move to the first QSO record   " na první záznam
CTRL A Select all QSO's of this Call Vyhledat všechna spojení dané stanice
Sh "Šipka dolů" Select row down Rozšíří označení o následující řádku
Sh "Šipka nahoru" Select row up   " předchozí řádku
Esc Unselect Zrušit
CTRL"Šipka vlevo"Fill Print Queue with selected QSO's Převod označených řádků do fronty
Alt F7 Mark QSO Označuje spojení (červeně)
CTRL F7 Remove all QSO Marks Odstraňuje označení
CTRL F Fill QSO Record(s) with QSL ManagerDoplňuje záznamy spojení údajem "Manažer" 
F8 Toggle QSL sent flags (N > Y > B > D > !) Přepíná návěští QSL odeslané: ne-ano-byro-

direkt-nikdy
F9 Toggle QSL received flags (N > Y > B > D > !)   " QSL přijaté "
Sh CTRL S Log Statistics Deníková statistika
Sh CTRL F Footer Lines Zápatí potisku
Sh CTRL G Log Grid Setup Nastavení deníkové mřížky

Windows Commands Nastavení oken
CTRL D Show Label Designer Window Ukaž okno návrhu potisku
CTRL T Open the Tools Window Otevři "Nástroje" (import/export deníků)
CTRL M Open the QSL Manager Window   " "QSL manažeři"
F4 Show QSO Edit Window Ukaž okno "Editování spojení"
F10 Show Print Queue Window   " "Tisková fronta"
F6 Jump to next open log Přejdi na další otevřený deník
Sh F6 Jump to previous open log   " předešlý   "
Sh CTRL C Cascade log windows Otevřené deníky zobrazit do kaskády
Sh CTRL T Tile log windows horizontally   " " za sebou
Sh CTRL V Tile log windows vertically   " " vedle sebe
Sh CTRL M Maximize all log windows Zvětši deníky na maximální rozměr

Help Commands Instrukce nápovědy
F1 Show this help file Zobraz tento soubor nápovědy
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Význam ikon a instrukcí zadávaných kombinací klávesnic

Tato část má poskytnout přehled použitých ikon a klávesnicových instrukcí. 
Porovnáním s předchozím přehledem a českým zněním instrukcí bude možná 
rychlejší orientace v ovládání programu.
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Návrh potisku
Jde  o  druhou  nejdůležitější  součást  programu.  Lze  ji  otevřít  prostřednictvím 
menu (Windows ->Label Designer),  poklepem myší na 11. ikonu na 2. řádce, 
nebo klávesnicovou kombinací CTRL D.

Prvky nákresu potisku
Okno návrhu obsahuje jednak plochu, na níž se ukládají jednotlivé části potisku 
a dále tlačítka nástrojů.
Při prvním otevření programu se automaticky vyvolá vzorek potisku. 
Plocha okna má světle  žlutou barvu a  je  opatřena měřítky  na osách X a  Y. 
Rozměry plochy jsou definovány v nabídce LAYOUT SETTINGS. Na žluté ploše 
se vymezuje (zadáním rozměrů) plocha odpovídající velikosti budoucí samolepky 
nebo QSL lístku. Tato plocha je bílá, v programu je pojmenována "printable area". 
Při  návrhu  většího  počtu  samolepek  na  základní  stránce  se  navrhuje  jediná 
samolepka, ta se pak rozkopíruje samočinně na celou stránku.
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Na tiskové ploše se rozmisťují tiskové prvky:
Data field: pole, na něž se přenese informace z tiskové fronty (HISCALL, DATE, 

TIME, BAND, RST, MANAGER). Pokud je tištěno více spojení na jedné 
tiskové ploše, jsou datům předřazena písmena odpovídající pořadí datové 
řádky.

Text:  jakákoliv  alfanumerická  kombinace  v  délce  max.  jedné  řádky  (např. 
sdělení: "OK1PD is confirming to" předřazené před "HISCALL" ) 

Memo: text přesahující jednu řádku
Shape: kreslené útvary (čáry, kružnice, pravoúhlé útvary)
Image: obrázky stažené ze souborů ve formátu bmp, jpeg, wmp, emf, ico
Expressions: kombinace datového pole a textu.
Tiskové prvky jsou přístupné ve sloupci ikon vlevo od plochy, nebo postupem 
Edit -> Add new element -> Data field/Text/Memo/Shape/image.

1. Před návrhem se definují základní vlastnosti návrhu:
Layout settings:Vybírá se samolepka, nebo se volí uživatelské rozměry plochy 

QSL lístku (viz obrazovka - návrh potisku na QSL). Stanoví se rozměry 
papíru a rozměry tiskové plochy.

Design  opttions:  volí  se  jednotky  (cm),  použití  návrhové  mřížky  (žádoucí!), 
rozměry mřížky a rámce prvků.
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2. Na papíru se načrtne první idea potisku.

3. Na vymezenou tiskovou plochu na obrazovce se stáhnou příslušné tiskové 
prvky a vytvoří se první návrh potisku. Pomocí deseti ikon ze 4. řádku se po-
le vycentrují vůči sobě.

4. Návrh se rediguje pomocí ikon: 18. ikonou (Add missing field automatically, 
nebo pomocí  CTRL A)  se  přidají  chybějící  pole,  19.  ikonou  (Adjust  all  QSO 
lines/CTRL J)  se  seřadí  pole  vůči  mřížce,  pomocí  20.  ikony  (Analyse  layout 
setting)  se  zkontroluje,  zda  nedochází  k  přesahům  polí  a  jiným  tiskovým 
narušením.

5. Testování: zvláště u návrhu přímého potisku QSL je důležitá vysoká pečlivost 
odměření  a  rozložení  polí  na  ploše;  před  prvním  tiskem na  QSL je  vhodné 
pomocí zkušebních tisků na papír doladit konečné umístění jednotlivých polí tak, 
aby oku lahodila... 

Nejjednodušší postup návrhu potisku:
1. Otevřít  "Designer  Window"  a  pomocí  CTRL  N  nastartovat  "Layout 
Wizzard" .
2. Vybrat buď tisk samolepek, nebo potisk QSL.

 Samolepky:
Vybere se výrobce
Vybere se výrobek

3. Stanoví se rozměry papíru,  okraje,  velikost samolepky a mezery mezi  
samolepkami, orientace tiskové stránky

4. Stanoví se počet řádků dat a počet řádků zápatí, mezery mezi řádky  
5. Na nabídce ikon vlevo od plochy si kliknutím otevřeme nejdříve nabídku 
Memofields, z ní se vybere rozložení polí, navrhne se struktura záhlaví (Header 
section), zápatí a deníkový řádek. Pomocí nabídky Field Properties  se nastaví 
formáty a umístění všech polí. Práci si můžeme usnadnit otevřením příkladu z 
nabídky  File -> Load -> Jméno souboru  a tento vybraný potisk upravit podle 
svých potřeb a vkusu. Konečný návrh lze dozdobit  linkami (např. oddělujícími 
záhlaví od řádkú se spojeními), doplnit textem či obrázkem.
Podobně se postupuje při návrhu potisku QSL, pouze v bodu 2. se vybere potisk 
QSL a  v  kroku  3  se  umístí  na  plochu  tak,  aby  byla   poloha  QSL přesně 
definována vůči tiskárně.
Po  ukončení  návrhu  následuje  zpravidla  série  kontrolních  tisků,  po  nichž  se 
návrh uloží do souboru.
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Více v: bv7manual.pdf (anglicky)
Nápověda programu BV7 (anglicky)
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Logbook of the World krok po kroku
Miloš Prostecký, OK1MP, ok1mp@volny.cz

ARRL systém Logbook of the World (LoTW) je schránka na staniční deníky, které do 
ní vložili  uživatelé z celého světa. Když oba účastníci  spojení do ní vloží údaje o 
tomto  spojení,  výsledkem  je  potvrzení,  které  může  využít  ARRL při  uznání  pro 
diplom. 

K  omezení  možnosti  podvodných  podání  musí  být  všechna  spojení  digitálně 
podepsána  certifikátem,  který  vydává  ARRL.  Vydání  tohoto  certifikátu  vyžaduje 
ověření totožnosti držitele povolení. 

Software, který byl vyvinut ARRL, může být použit k převodu souborů deníku (ADIF 
nebo Cabrillo) na soubor, u kterého jsou údaje o spojeních digitálně podepsány, a 
který je vhodný pro předložení LoTW. 

Krok 1 - Stažení "TQSL" 

Program je ke stažení na webu ARRL http://www.arrl.org/lotw/#download. 

Po  nainstalování  programu  nalezneme  ve  Windows  v  menu 
Start/Programy/TrustedQSL  dva  programy,  TQSLCert a  TQSL.  Instalace  také 
umožňuje vytvoření ikon pro tyto programy, které se objeví na monitoru. 

TQSLCert  slouží  ke  generování  žádostí  o  digitální  certifikát  a  TQSL  slouží  k 
digitálnímu podrpisování deníků ve formátu ADIF nebo Cabrillo, které chceme nahrát 
do LoTW, 

Aby bylo možno LoTW využívat, je nutno nejprve požádat o digitální certifikát, kterým 
se  podepisují  údaje  o  spojeních.  K  tomu  slouží  program  TQSLCert, po  jehož 
spuštění se objeví upozornění: 

Potvrdíme "ANO" a následně dostaneme informaci, u koho žádáme o certifikát. 
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V následujícím okně budete požádáni o zadání : 

1. volací značky, 
2. výběru DXCC země, 
3. data, od kterého značku používáte. 

Zde musím upozornit, že bývalé Československo je jiná země, než současná Česká 
republika. Pokud jste měli v té době již povolení, zadáte Y 1993 M 1 D 1. Po obdržení 
certifikátu  pro  Českou  republiku  je  možno  si  zažádat  o  druhý  certifikát  pro 
Československo.  Je-li  povolení  stále  platné,  kolonky  pro  ukončení  necháte 
nevyplněné. 
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V dalších oknech se zadává poštovní adresa 

a e-mail, na který má být certifikát zaslán. 
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Certifikát je možno ošetřit i heslem, nebo je možno nechat kolonky prázdné. 
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Program obsahuje i okno, které umožňuje žádost o certifikát digitálně podepsat. V 
případě  prvé  žádosti  je  nutno  označit  "unsigned", neboť  nevlastníte  certifikát, 
kterým by bylo žádost možno podepsat.. 

Žádost o certifikát je nutno uložit a pamatovat si kam! 
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Po uložení souboru dostanete následující upozornění 

Následně se v  okně programu objeví  informace o vytvoření  žádosti  o  certifikát  - 
červeně označená ikona (podobá se dopravní značce "zákaz stání"), kterou nesmíte 
vymazat. 

Krok 2 - Žádost o digitální certifikát 

Výsledkem tvorby žádosti je tedy soubor "značka".tq5, který je nutno buď e-mailem 
odeslat na lotw-logs@arrl.org, nebo nahrát prostřednictvím http://www.arrl.org/lotw. 
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Pro  ověření  věrohodnosti  žádosti  vyžaduje  ARRL  zaslat  normální  poštou  kopii 
povolení (licence) a kopii libovolného oficiálního dokumentu, který obsahuje jméno 
(např. občanský průkaz, pas, řidičský průkaz atd.). 

Krok 3 - Natažení certifikátu 

Když ARRL certifikát vydá, odešle ho e-mailem na adresu, která je uvedena v žádosti 
o jeho vydání. Obvykle stačí dvakrát kliknout na přílohu (certifikát má označení .tq6), 
aby byl certifikát importován do TQSLCert. V případě, že se tak nestane, uložíme 
přílohu  e-mailu  na  disk,  spustíme  TQSLCert, v  nabídce  "File" vybereme  příkaz 
"Load Certificate File" a vložíme soubor s certifikátem. Současně s certifikátem, 
odesílá ARRL též jméno uživatele a heslo. Tyto dva údaje slouží k přihlášení na WEB 
LoTW. 

Po vložení certifikátu do TQSL Certificates dojde ke změně červeně označené ikony. 

Krok 4 - Uložení certifikátu 

Tento krok není nutný, je ale užitečný.  V případě havárie počítače není certifikát 
obnovitelný. Proto se doporučuje uložení certifikátu na jiné paměťové medium. 
Tímto způsobem se dá certifikát přenést i na jiný počítač. Po spuštění TQSLCert se 
objeví  seznam  certifikátů.  Certifikát,  který  chceme  uložit,  označíme  a  v  nabídce 
"Certificate" vybereme  "Save". Příslušný certifikát  s označením  .p12 uložíme na 
vybrané paměťové medium. 

Krok 5 - Žádost o další certifikát 

LoTW umožňuje přiřadit jednomu uživateli více značek. Též v případě českých stanic 
je zapotřebí požádat o další certifikát pro spojení z doby Československa. Máme-li již 
certifikát pro Českou republiku, postupujeme obdobně, jako jsme postupovali při jeho 
žádosti. Rozdíl je jen v tom, že musíme vybrat Československo, zadat datum, od kdy 
máme povolení a datum ukončení 31.12.1992. Dále v okně, které umožňuje certifikát 
digitálně  podepsat,  vybereme  "signed" a  digitálně  podepíšeme  původním 
certifikátem. Též, pokud jsme původní certifikát chránili heslem, musíme toto heslo 
použít.  Ostatní  úkony jsou stejné, jako v prvém kroku. Obdobně postupujeme při 
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vydání certifikátu pro závodní značku. Povolení ani identifikační průkaz již na ARRL 
neposíláme! 

Krok 6 - Tvorba souboru staničního deníku 

Program TQSL umožňuje zpracovat údaje o spojeních ve dvou formátech: ADIF a 
Cabrillo.  Proto  je  nutno  z  používaného  programu  staničního  deníku  údaje  v 
požadovaném formátu vyexportovat. 

Krok 7 - Tvorba údajů o umístění stanice 

Po spuštění "TQSL" vybereme "Station/Add Location", postupně vyplníme v okně 
údaje o umístění stanice při  spojeních, která budeme předkládat LoTW. Nakonec 
lokalitu pojmenujeme - např. OK1MP Praha. Tento krok je možný jen v případě, že 
jsme úspěšně ukončili "Krok 3". 

Krok 8 - Tvorba digitálně podepsaného deníku 

V  "TQSL" vybereme "Sign existing ADIF or Cabrillo file", následně ze seznamu 
lokalit  (alespoň  jedna  byla  vytvořena  v  předcházejícím  kroku)  vybereme  lokalitu, 
klikneme na ní a potvrdíme "OK". Pokud zvolíme k podepsání ADIF a ještě nemáme 
udané QTH, dostaneme upozornění, že nemáme definovánu "Station Location". Po 
potvrzení  "OK" se otevře okno  "Select  Station Location for Signing", zadáme 
"NEW" a postupujeme stejně jako u "Kroku 7". Následně budeme požádáni o výběr 
deníku  (ve  formátu  ADIF  nebo  Cabrillo)  a  o  název  souboru,  do  kterého  bude 
podepsaný deník uložen.  Než program začne spojení  podepisovat,  vyžádá si  též 
privátní  heslo  (pokud  bylo  v  "Kroku  1"  zadáno).  Po ukončení  operace  se  objeví 
hlášení, kolik spojení bylo podepsáno a kde je soubor s označením .tq8 uložen. 

Krok 9 - Odeslání digitálně podepsaného deníku 

Odeslání souboru vytvořeného v "Kroku 8" do LoTW je možno dvojím způsobem. 

1. Soubor je možno odeslat jako přílohu e-mailu na adresu lotw-logs@arrl.logs, 
přičemž není nutno udávat žádné další informace. 

2. Navštívit  webovou  stránku  LoTW  http://www.arrl.org/lotw a  na  ní  se 
prostřednictvím  "Logbook  Users  LOG  IN" dostat  na  přihlašovací  okno. 
Vyplněním jména uživatele a přihlašovacího hesla (oba tyto údaje poslal ARRL 
e-mailem s certifikátem) je pak možno vstoupit do LoTW. Po volbě  "Upload 
file" se dostaneme do okna, ze kterého můžeme data přenést do LoTW. 

V předcházející části jsme si vysvětlili, k čemu slouží LoTW a jakým způsobem se 
můžeme stát jeho uživateli. Tomu, jak se orientovat na stránkách LoTW, je věnována 
tato následující část. 

Na webovou stránku LoTW se dostaneme přes stránku ARRL http://www.arrl.org/lotw 
a na ní prostřednictvím přihlašovacího okna "Logbook Users LOG IN". Vyplněním 
jména  uživatele  a  přihlašovacího  hesla  (oba tyto  údaje  poslal  ARRL e-mailem s 
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certifikátem) je pak možno vstoupit do LoTW. Na monitoru se nám objeví  "Domácí 
stránka uživatelů deníku". 

Na její pravé straně nalezneme údaje o uživateli (značka), odhlašovací políčko "Log 
Off", údaj  o  počtu  zaznamenaných  spojení  a  počet  spojení  potvrzených 
prostřednictvím LoTW. V nabídce pak najdeme:

1. Home - domácí stránka, 
2. Your QSOs - vaše spojení, 
3. Awards - diplomy, 
4. Find Call - nalezení značky, 
5. Upload File - přenesení souboru, 
6. Your Account - vaše konto. 

1. Domácí stránka uživatelů deníku 

Mimo již uvedené údaje obsahuje v levé části řadu novinek a poznámek, tak jak se 
LoTW vyvíjel. V pravé části je pak informace o poslední verzi programu (s možností 
jeho stažení) a statistické údaje o uživatelích. 

2. Vaše spojení 

Zvolíme-li toto okno, nalezneme na levé straně menu, které obsahuje: 

a. Query - umožňuje získat informace o spojeních, která jsme do LoTW vložili. 
Informace o jiných spojeních nelze získat. 

b. Download  report  -  po  této  volbě  můžeme  si  stáhnout  report  o  spojeních 
potvrzených prostřednictvím LoTW. Report je ve formátu .ADI. Při zadávání 
údajů, je možno volit časové období a značku (pokud máme certifikát na více 
značek). 

3. Diplomy 

Po této volbě se nám objeví okno, kde v pravé části je uvedeno, že DXCC účet je 
vytvářen  automaticky.  Účet  pro  WAS  si  musíme  vytvořit  sami!  Dále  následuje 
informace o tom,  že v  případě certifikátů pro  více značek jsou pro ně vytvářeny 
samostatné účty. V dalším se budeme věnovat diplomům DXCC. 

V případě více značek v jedné DXCC lokalitě je možné je spojit do jednoho účtu. 

V levé části volíme účty DXCC, nebo si můžeme vytvořit účet pro WAS: 
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a. Select DXCC Award Account (při více účtech je možno vybrat značku), 
b. Create New WAS Award Account. 

Zvolíme-li účet DXCC, objeví se na levé straně nabídka: 

a současně se zobrazí Account Status. 

  Account Status - stav účtu. Je to tabulka, ve které je pro jednotlivé druhy diplomů 
uvedeno, kolik zemí je v LoTW potvrzeno, kolik jsme jich předložili DXCC, kolik jich 
bylo uznáno a jaký je současný uznaný stav zemí celkem a kolik současných. 

V pravé části okna jsou poznámky, které se týkají nabídek v menu. 

Pod tabulkou o přehledu DXCC se nachází pole View Award Credit Matrix, po jehož 
volbě se zobrazí tabulka ukazující, které země na kterých pásmech máme potvrzeny. 

   Account  Credits -  Po  této  volbě  můžeme  získat  přehledy  o  jednotlivých 
diplomech  DXCC  včetně  údajů  o  uznaných  spojeních  nebo  těch,  o  které  jsme 
zažádali,  nebo je máme teprve potvrzené (včetně volacích značek a pokud jde o 
spojení potvrzená prostřednictvím LoTW i údajů o spojeních). 
  Modify Account - Tuto volbu použijeme, máme-li více značek pro jednu DXCC 
zemi a chceme-li účty spojit. V následujícím okně, které se nám otevře, uvedeme 
pod jakou značkou chceme účet vést (odpovídá značce diplomu DXCC, jsme-li jeho 
držiteli) a označíme, se kterými volacími značkami má být spojen. 
   Application -  žádost.  Tato  část  slouží  k  podání  žádosti  o  DXCC (doplnění) 
prostřednictvím LoTW. Postupně se nám otevřou 4 okna. 

a. V části 1 označíme spojení z LoTW, která v žádosti využijeme. 
b. V  části  2  uvedeme,  zda  jsme  nebo  nejsme  členy  ARRL  a  zda  žádost 

zkombinujeme s  potvrzením pomocí  QSL.  V případě kombinované žádosti 
uvedeme, jakým způsobem QSL předložíme. 

c. V části 3 vyplníme údaje o žadateli. 
d. V  části  4  nalezneme  údaj  o  poplatku  a  uvedeme,  jakým  způsobem 

uskutečníme platbu. Následně žádost odešleme - Submit Application. 

  Application History - historie žádostí. Po této volbě se dostaneme do okna, kde 
je uveden přehled všech žádostí, které byly podány prostřednictvím LoTW, a jejich 
stav. 
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  Link Account - Toto pole volíme, jsme-li již držiteli diplomu DXCC a chceme-li 
DXCC s LoTW propojit. 

4. Nalezení značky 

V tomto okně můžeme zjistit, zda a kdy námi zadaná stanice naposledy uložila svůj 
staniční deník do LoTW. Přístup do jiných než vlastních deníků není! 

5. Přenesení souboru 

Příslušné okno umožňuje vložit deník (.TQ8) do LoTW nebo odeslání žádosti o další 
certifikát (.TQ5). 

6. Vaše konto 

Zvolíme-li tuto možnost, objeví se následující nabídka: 

  Your Activity - vaše aktivity. Po otevření okna se dostaneme k seznamu souborů, 
které jsme do souboru nahráli, a o výsledku této akce. 
  Your Certificates - vaše certifikáty. Zde je uveden seznam všech certifikátů, které 
vám byly uděleny. Tyto certifikáty je možno si  v tomto okně stáhnout  společně s 
nastavením TQSL. 
  Change Password - změna hesla. Po této volbě je možno změnit přístupové 
heslo k LoTW. 
   Account  Settings -  nastavení  účtu.  V  příslušném okně  je  možno  změnit  e-
mailovou adresu, na kterou ARRL odešle upozornění na blížící se ukončení platnosti 
certifikátu.  Ten má omezenou platnost -  na certifikátu jsou uvedena data tříletého 
období - a je nutno předem požádat o prodloužení jeho platnosti . 
  Your Messages - vaše zprávy. Sem odesílá ARRL zprávy určené jen vám. Může 
to být např. informace o tom, že deník LoTW byl spojen s údaji diplomu DXCC a pod. 
  Payment Credits - platební kredit.  Pomocí tohoto okna je možné si předplatit 
poplatky za potvrzení uznaná pomocí LoTW. 

Převzato s laskavým souhlasem správce stránky www.crk.cz
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7. Rušíme televizi? 
Rušení televize patří k nejčernějším můrám radioamatéra. Lze se s ním však 
vypořádat. Jak na to Vám poradí tři příspěvky.  
 
Příspěvky vznikly v době před několika léty, kdy nebylo ani potuchy o zavádění 
digitálních televizních systémů do národní televizní sítě. Nejčastější příčinou TVI je 
zahlcení přijímacího řetězce silným VF polem z blízkého vysílače. Přesto se mohou 
objevit i nové problémy s rušením digitálního televizního vysílání. Všichni proto velice 
uvítáme nové zkušenosti s rušením digitálního vysílání televize.  
 
 
TVI, aneb problémy KV amatéra 
Julius Reitmayer, OK1ZF 

Začátek (100 W, ant R7000)  
O tom, že ruším sousedův TVP, jsem se dověděl celkem mírumilovným způsobem. 
Paní sousedka, které mé všechny děti celý život říkají babičko a se kterou celá 
rodina kamarádí léta letoucí, slušně požádala mou XYL, zda by mne nemohla (tedy 
XYL) zadávit. Kupodivu se jí (tedy XYL) do toho nechtělo.  

Po zjištění, že se jedná o TVP TESLA Color 416, se mi zježily vlasy hrůzou. Být 
Němec, řval bych Hilfe! Protože přátelské vztahy vylučovaly onu kouzelnou větu "Tak 
si na mne pozvěte ČTÚ", musel jsem to začít řešit. Jednoduchými pokusy jsem 
vyloučil rušení po síti (při vysílání do nevyzařující zátěže TVI ustalo) i to, že bych 
snad vysílal nějaké rušení přímo na frekvenci TVP, a zůstalo jediné – přetížení 
vstupních obvodů TVP KV signálem. První řešení – hornofrekvenční propust na 
vstupu TVP, bylo po několika obměnách účinné, skončilo to nakonec jako 
transformátor 1:1 s asi 10 závity na "dvoudírovém" feritovém jádru z anténního 
symetrizátoru. Později, když jsem si na spektrálním analyzátoru prohlédl, co vlastně 
leze z mé IC-706 MK II, přibyl na výstup TXu filtr, vyrobený podle [1] a nastavený 
pomocí spektrálního analyzátoru.  

Asi po roce vypukly problémy s rušením znovu. Jak se ukázalo, u babičky malovali a 
někam založili filtr, který měl být na vstupu jejich TVP. Takže jsem dodal nový. 
Pomalu jsem začal chápat, proč všechny příručky o odrušování hovoří o nutnosti 
"obezřetného diplomatického vyjednávání".  

Zvýšení výkonu (PA 1 HP )1)   
S jídlem roste chuť. Bohužel, připojení PA (pwr 1 HP) za IC-706 MK II se ukázalo 
jako nevhodné. Hlavním důvodem byl právě obsah nežádoucích produktů ve 
výstupním signálu transceiveru. Ten PA to mohl jedině zhoršit, a také to v souladu s 
Murphym učinil. Výsledkem bylo, že PA jsem mohl používat pouze tehdy, když se u 
babičky nekoukali na TV. Aby bylo jasno – své vlastní televizory jsem si ani s 1 HP 
nerušil a rovněž nikdo jiný si nestěžoval.  

Výměna TRX (200 W, ant R7000)  
Vůbec ne kvůli rušení jsem IC706 nahradil trxem poněkud lepším. Už první měření 
na spektrálním analyzátoru ukázalo, že i z hlediska odrušování to byl krok správným 
směrem. Jediným měřitelným nežádoucím produktem ve výstupním signálu je druhá 
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harmonická,  která  je  ale  potlačena  -40  dB  proti  základnímu  kmitočtu.  Nicméně 
zvýšení  výkonu  na  200  W  znovu  přineslo  rušení  TVP.  Ani  jsem  se  nepokoušel 
instalovat filtr na výstup TRX, neměl co potlačovat. Příčina rušení byla stále stejná, 
přetížení vstupů TVP signálem z oboru KV. Své vlastní televizory (s TV anténami 5 m 
od antény vysílací) jsem si až na jeden nerušil. Ten jeden byl Nokia Ideal Color 3711 
OS při  příjmu TV PRIMA (34.  k),  a provizorně to  spravil  jednoduchý filtr  na jeho 
vstupu. Později se ukázalo, že sklon tohoto TVP k rušení posilovala slabá koroze 
vstupního konektoru TVP a použitý kabelový DIN konektor z umělé hmoty. 

Zásadní rozhodnutí 
To, co tady popisuji, trvalo skoro dva roky a bylo třeba to přivést k nějakému závěru. 
Možná by bylo řešením koupit babičce nový TVP, ale jednak je to položka nákladná, 
jednak zmíněný případ TVP Nokia naznačoval, že chyba by mohla být jinde. Takže 
rozhodnutí  znělo:  zdokonalit  svůj  vlastní  TV  anténní  systém  a  rozvod  a  bude-li 
úspěch, nabídnout babičce signál z tohoto rozvodu. Jelikož bydlíme v dvojdomku, tak 
to znamenalo investici asi 15 m TV koaxu. 

Vlastní postup odrušení 

1. Měření úrovně TV signálu 

To je činnost, kterou je nezbytné každé problémy s TVI zahájit, jakmile máte 
jistotu, že TRX je v pořádku. Pro dobrý příjem by úroveň na vstupu TVP měla 
být  60  až 80  dBµV.  Je pouhou pověrou,  že v  Pardubicích  je  dost  vysoká 
úroveň signálu z vysílačů Krásné, Černá Hora a Liberec. Signálu je tak tak a i 
celkem nízká úroveň rušení dokáže divy. 

Stávající  anténní  systém se  skládal  z  historické  6  el.  Yagi  na  6.  kanál  a 
širokopásmového  "síta"  (čtyři  soufázově  napájené  prvky  s  direktory  a 
společným reflektorem) se širokopásmovým zesilovačem. 

Tento anténní systém dal následující výsledky (za zesilovačem v tom "sítu"): 

Kanál TV Odkud Úroveň

6 k NOVA Krásné -55dBµV

22 k ČT1 Krásné -82dBµV

34 k PRIMA Krásné -38dBµV

57 k ČT2 Krásné -60dBµV

Tím se vyjasnil výše uvedený problém s rušením TV PRIMA. Při měření úrovní 
signálu zjistil  OK1WC poměrně silný signál (asi nějaký paging nebo možná 
zakmitávající  a vyzařující  zesilovač pro 6.  k)  na 169 MHz, který způsobuje 
krásné  moaré  při  příjmu  6.  k.  To  se  dá  odstranit  mírným  odsměrováním 
antény, a tím ještě ubude užitečného signálu. To v okolí pravděpodobně udělal 
kde kdo a tím ještě zlepšil podmínky pro vznik TVI. 

Takže jsme se rozhlíželi i po jiných signálech a zjistili jsme: 
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23k ČT1 Černá hora -62dBµV 

40k ČT2 Černá hora -62dBµV 

45k PRIMA Litický Chlum - 45 dBµV 

Nakonec byly vybrány signály:  

• 6. kanál, NOVA – Krásné 
• 23. kanál, ČT1 – Černá hora 
• 40. kanál, ČT2 – Černá hora  
• 45. kanál, PRIMA – Litický Chlum 

2. Nový anténní systém pro TV  
Vzhledem k tomu, že bylo nemožné soukromými prostředky najít (a 
pacifikovat) zdroj rušení na 169 MHz, jsem 6 el. Yagi pro 6. kanál (NOVA) 
nahradil 14prvkovou anténou S1407GL Kovoplast Chlumec (určena pro 
kanály 5 až 7).  

Ze širokopásmového "síta" vyletěl širokopásmový zesilovač velikým obloukem 
a síto bylo nasměrováno na Černou Horu pro příjem 23. a 40. k (ČT1 a ČT2).  

Pro příjem TV PRIMA na 45. k (Litický Chlum) jsem instaloval 20prvkovou 
anténu S2045GL Kovoplast Chlumec (určena pro kanály 39 až 45).  

Výsledné úrovně signálu na anténách:  

  6. kanál: 65 dBµV 
23. kanál: 62 dBµV 
40. kanál: 62 dBµV 
45. kanál: 43 dBµV 

Za anténou pro 45. kanál je zapojen laděný zesilovač se ziskem 18 dB, takže 
je k disposici 61 dBµV.  

3. Rozvod TV signálu  
Hodnoty všech signálů by byly přijatelné na vstupu TVP, naměřeny však byly 
pár metrů od antén a je třeba příslušné signály na vstupy TVP doručit. 
Základem TV rozvodu je domovní zesilovač. OK1WC navrhl, vyrobil a nastavil 
soustavu filtrů pro 23. a 40. kanál a samostatný filtr pro 45. kanál. K jednomu 
UHF vstupu domovního zesilovače je tedy připojen signál ze "síta" (23. a 40. 
kanál), ke druhému UHF vstupu signál z anténního zesilovače 45. kanálu. 
Signál z antény 6. kanálu je připojen k VHF vstupu. FM vstup je zatím 
ponechán volný, ale uvažuji o jeho budoucím využití.  

Domovní zesilovač slučuje všechny vstupní signály do jednoho výstupu; pro 
každý vstup umožňuje individuální nastavení úrovně. Zde jsme nastavili 
výstupní úroveň domovního zesilovače 92 dBµV , jinými slovy "co to šlo", a na 
této  úrovni  je  signál  rozváděn  a  přes odbočky, splittery a útlumy přiveden k 

 



jednotlivým televizorům. Těsně před anténním konektorem je zařazen 
příslušný atenuátor zeslabující signál na hodnotu cca 70 dBµV.  

O úporné náchylnosti TPV Tesla Color 416 k TVI svědčí to, že ani toto 
všechno mu nestačilo, a do jeho anténního vstupu musela být zařazena 
hornofrekvenční propust (trafo na jádru ze symetrizátoru) a tlumivka [8 závitů 
koaxu na toroidu (asi) H22] pro omezení šíření vf po plášti kabelu. A ještě 
jedna poznámka k TVP Tesla Color 416 – nastavení kanálového voliče je 
nestabilní a jeho rozladění způsobí průnik rušení do TVP. Proto jsem babičce 
nastavil na předvolbách každý vysílač dvakrát.  

Antény jsou umístěny na původním místě, tj. cca 5 m od vertikálu R7000. Při 
zaklíčování 200 W TRX v pásmu 10 m jsme v TV rozvodu naměřili signál 
základní harmonické s úrovní 62 dBµV a 2. harmonické 23 dBµV. Později, 
když už jsem neměl možnost měřit, jsem si vypůjčil PA (opět 1 HP) a zjistil, že 
ani s tímto výkonem nedochází k rušení.  

4. Trochu technologie  
V anténách jsou použity patřičné (pro příslušné pásmo) symetrizátory (výrobce 
antén Kovoplast je dodává jako součást antény). Veškeré spoje na TV 
anténách je nutno řádně provést a chránit proti vlivu povětrnosti. Celý 
kabelový rozvod je pospojován pomocí F konektorů, všechny volné vstupy a 
výstupy splitterů a odboček jsou řádně zakončeny terminátory 75 ohm. 
Zvláštní péči jsem věnoval připojení TV DIN konektoru k anténnímu vstupu 
TVP. Pro tento účel používám redukci z F – je to sice asi třikrát tak drahé, ale 
nejméně 10x spolehlivější, než špatný DIN konektor z umělé hmoty.  

A přece to ruší (nebo ne?)  
Říká se, že kdo neměl potíže s TVI, ten nikdy nevysílal. Tak jsem si v pohodě 
užíval možnosti vysílat kdy mne napadne, když tu náhle přišla XYL – "Teď jsi s 
tím něco udělal a začalo to rušit...". No prostě radost. Při použití PA rušení 
neúměrně vzrůstalo, ale jak s PA tak bez něho bylo jaksi nestabilní – někdy 
ano, někdy ne. Usoudil jsem, že TV rozvod je příliš nový na to, aby vada byla 
tam, a začal jsem pátrat na straně vysílací. Záhy jsem vysledoval, že rušení 
nastává pouze při použití antény R7000. Viník byl nalezen celkem brzo – 
uvolnil se a mírně zkorodoval zalisovaný spoj jednoho z prvků kapacitního 
kříže na zářiči 10 m pásma na anténě R7000. Což byla závada celkem 
snadno odstranitelná.  

Kterak špatný začátek dobrý konec napravil  
Asi před měsícem, sotva jsem ráno dorazil do QRL, volá mi XYL, že mne 
hledali dva pánové z ČTÚ kvůli TVI. Nakonec se se mnou domluvili, kdy se 
měření udělá. Po zjištění, že rušený TVP je asi 300 m ode mne, jsem 
zachovával klid. Po dobu měření jsem na požádání vysílal – rušení ode mne 
nepocházelo. Jednalo se o rušení na 6. kanálu, a je zajímavé, že tam na 6 el. 
anténě byl signál 70 dBµV – a o 5 m dále už jenom 55 dBµV. Tyto podrobnosti 
jsem se dověděl, až když se pánové přišli podívat, na co že jsem to vlastně 
vysílal. A ještě také to, že se jednalo právě o ono moaré, takže jsem jim sdělil 
své poznatky o možném zdroji tohoto rušení. Brali jako samozřejmost, že se 
na to podívají. Dověděl jsem se mnoho zajímavostí o problematice 
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vyhledávání rušení a zejména jsem uslyšel větu, kvůli které jsem ochoten ČTÚ 
odpustit to, že chce za vydání koncese 500 Kč. Protože ta věta (od odborného 
pracovníka odrušovací služby) zněla: "A my potom musíme tomu stěžovateli 
vysvětlit, že příčinou rušení je právě ta jeho širokopásmová TV anténa. 
Některým to prostě vysvětlit neumíme." (citováno zpaměti poněkud nepřesně).  

Nevím, jak v jiných regionech, ale u nás bych řekl, že pracovníci ČTÚ jsou 
skutečně na vysoké technické úrovni a pracují se znalostí věci. Hlavně mají 
přehled o mnoha běžných zdrojích rušení a i o mechanismech vzniku rušení, 
takže jejich návštěva není v žádném případě pohromou. Pohromou by bylo 
TVI způsobované prokazatelně špatnou funkcí vysílacího zařízení, to dokáže 
natropit mnoho zlé krve.  

Je zajímavé, že TV antény nepodléhají homologaci čili vydání rozhodnutí 
ČTÚ. A je rovněž zajímavé, že antény Kovoplast toto rozhodnutí mají (vydáno 
na žádost výrobce) a že jejich provedení je z hlediska RFI/TVI/EMI/EMC 
bezchybné.  

Shodou okolností jsem (za úplně jiným účelem) navštívil jeden místní TV 
servis a byl jsem velice příjemně překvapen informovaností pana majitele o 
místních poměrech v TVI i o způsobech odstraňování.  

 

Doplněk – montáž konektorů  

TV konektory (OK1WC)  

Montáž konektorů je nejčastější a zároveň nejpodceňovanější činností při 
propojování prvků rozvodu a právě zde vzniká nejvíce závad. Opravdu málokdo umí 
dobře osadit kabel konektorem DIN, proto je lépe je vůbec nepoužívat a v nových 
rozvodech i při opravách používat zásadně prvky s konektory F, které se kromě 
spolehlivosti vyznačují velmi snadnou montáží. Tam, kde není vyhnutí, použijeme na 
kabel konektor F a na něj našroubujeme přechodkou F-DIN. Cenový rozdíl je 
minimální a spolehlivost mnohem větší.  

Ideálními konektory pro montáž na kabel 75 Ω jsou krimpovací konektory.Vyrábějí se 
pro všechny existující kabely o průměrech od 3,6 do asi 11 mm. Jejich montáž však 
vyžaduje použití speciálních kleští v cenách 500–1500 Kč a vyplatí se jen pro velké 
množství konektorů, stejně jako pořízení nastavitelného "ořezávátka" na kabely, jímž 
odizolujeme konec kabelu během několika sekund. Pro amatéra tedy tento postup 
není, ale rozhodně se vyplatí zapřemýšlet, zda se v našem okolí nenajde anténář 
disponující těmito nástroji. Lisování těchto konektorů kombinačkami znamená vždy 
jen jejich spolehlivé zničení.  

Pro "ruční" montáž se vyrábějí konektory k našroubování na kabel. I zde platí striktní 
pravidlo o použití správného konektoru na daný průměr kabelu. Pokud se snažíme to 
nějak nabastlit, vždy vyrobíme nedokonalý a nespolehlivý spoj.  
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I při použití správného konektoru dělá mnoho lidí zcela zásadní chybu: přehrnou 
stínicí opletení kabelu přes vnější izolaci a přes něj našroubují vnitřní závit konektoru. 
Výsledkem je pouze roztrhání tohoto opletení a zhoršené stínění. Na dráty 
vyčnívající z konektoru také není dvakrát příjemný pohled.  

Jeden z možných postupů je tento:  

 

Odizolovat přibližně 2 cm stínění. Rozplést, rozdělit na dvě poloviny a každou stočit 
do licny. Pokud má kabel pod opletením ještě hliníkovou nebo měděnou folii, 
odstraňte ji až k punčošce. Dvě vzniklé licny obtočte kolem dielektrika tak, aby 
vytvořily jakousi přírubu, nepatrně většího průměru, než je vnější izolace kabelu. 
Dielektrikum ořízněte tak, aby vyčnívalo z kabelu asi 1 mm. Poté našroubujte 
konektor vnitřním hrubým závitem na vnější plášť kabelu. Dotáhněte jej silou, aby se 
předtím připravené stočené stínění řádně přitisklo na vnitřní osazení, které následuje 
za závitem. Nakonec odštípněte vnitřní vodič tak, aby přesahoval asi 4-5 mm přes 
okraj konektoru. Nikdy nezkracujte tento drát víc! Sice dojde k propojení, ale není 
jistota, zejména u slabších kabelů. Oříznuté dielektrikum musí končit u plošky, kterou 
je vidět uvnitř konektoru za jemným závitem.  

Takto získáte F konektor-vidlici, jejíž živý vodič tvoří vnitřní vodič(drát) kabelu, stínění 
se propojí převlečnou matkou s vnitřním závitem M 9x0,75 mm, která se našroubuje 
na protější konektor-zásuvku.  

Přestože našroubování konektoru na jeho protějšek vypadá jako triviální záležitost, je 
třeba dát pozor na dvě věci. Za prvé – musí být jistota, že vnitřní vodič pronikl (nikoli 
se jen opřel!) do kleštiny v protějšku. K tomu slouží právě těch 4-5 mm středního 
vodiče, které přečnívají přes okraj převlečné matice. Při mírném tlaku lze snadno 
zjistit a vidět, že vodič opravdu zapadl do kleštiny. Zejména u slabších kabelů hrozí 
ohnutí vodiče. Někdy nelze překonat odpor kleštiny. Pak si lze pomoci tvrdou jehlou 
nebo obráceným vrtáčkem průměru 1 mm. Za druhé je třeba dávat pozor, aby se 
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konektor násilím nešrouboval přes závit (někdy je docela obtížné se do jemného 
závitu trefit). Úspěšně zapojený konektor musí být opřený o protikus a po dotažení se 
jeho druhá polovina nesmí viklat. Na závěr montáže musí být samozřejmostí 
důkladné utažení konektoru klíčem č. 11.  

 

OBR. 2 – Montáž PL konektoru na kabel RG-213 nebo RG-214  

PL konektory (volně podle [4])  

Jako se u TV rozvodů dělá nejvíce chyb při připojování konektorů ke kabelům, tak 
množství obdobných chyb se stává při používání konektorů na straně vysílací. Je to 
sice mimo náplň tohoto článku, ale aspoň reprezentanta základní dvojice – PL259 a 
RG213 si dovolím uvést. Podotýkám, že opatrnost není jenom matkou bedny s 
porcelánem, ale i matkou správně namontovaného konektoru PL.  

Montáž PL konektoru na kabel RG213 je uvedena na Obr 2. Základem je správná 
příprava kabelu.  

1. Nejprve na kabel navlékněte převlečnou matici konekoru. Kabel asi 20 mm od 
konce opatrně ostrým nožem nařízněte až ke střednímu vodiči, ale tak, abyste 
střední vodič nepoškodili. Odříznutou část kabelu stáhněte ze středního 
vodiče. Pečlivě zkontrolujte, zda všechny dráty opletení byly řádně odříznuty a 
nehrozí vznik zkratu na střední vodič. Pokud jste použili opravdu ostrý nůž, 
nenajdete žádný zkrat. Docela se vyplatí obětovat kousek kabelu pro 
natrénování této operace.  

2. Opatrně nařízněte vnější obal kabelu bez poškození opletení a odstraňte ho v 
délce asi 8 mm. Toto je asi nejcitlivější část celé operace. Zkontrolujte, zda 
jste při řezu nepoškodili opletení – pokud ano, začněte znovu. Opatrně 
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pocínujte uvolněnou část opletení i střední vodič kabelu. Cínujte šetrně a tak, 
abyste neroztavili dielektrikum kabelu.  

3. Zasuňte střední vodič kabelu do dutinky konektoru a konektor opatrně 
našroubujte na vnější obal kabelu, až se řezná plocha kabelu opře o izolátor 
dutinky konektoru. Prostřednictvím dvou nebo čtyř pájecích otvorů v krčku 
konektoru připájejte (předem ocínované) opletení kabelu k tělesu konektoru. 
Zde je skutečně třeba splnit řadu protichůdných požadavků. K pájení na 
poniklované těleso by bylo vhodné použít nějakou agresivnější kapalinu, ale 
neexistuje způsob, jak její zbytky odstranit z kapilárních mezer, takže by 
hrozila koroze spoje. Tělísko konektoru je potřeba dobře prohřát, ale opět tak, 
aby se neroztavilo dielektrikum kabelu nebo dokonce izolátor dutinky. Pájejte 
pečlivě, špatné propojení mezi opletením a tělesem konektoru je 
nejfrekventovanější závadou a způsobuje v praxi četné podivuhodné (bohužel 
nežádoucí) jevy. Po zapájení opletení počkejte, až konektor vychladne a 
teprve potom zapájejte střední vodič do dutinky. Pájka má zatéci dovnitř 
dutinky, nikoli na její povrch. Pro odstranění pájky z povrchu dutinky 
doporučuji technologii, kterou jsem asi před 40 lety odkoukal od Romů 
(pamatujete? – "Kotle, hrnce – letovat, cínovat!"). Roztavená pájka se 
jednoduše z nežádoucích míst utře hadrem. Pokud by i potom na kolíku 
konektoru byly nějaké nerovnosti, odstraňte je jemným pilníkem a brusným 
papírem. Přebytečný konec středního vodiče odstřihněte a špičku kolíku 
zapilujte dokulata a vyhlaďte. Převlečnou matici našroubujte na konektor.  

Alternativní postup – jeho použití závisí na konstrukci použitého kabelu:  

1. Nejprve na kabel navlékněte převlečnou matici konektoru. Vnější izolaci 
kabelu asi 28 mm od konce opatrně ostrým nožem nařízněte a odstraňte tak, 
abyste nepoškodili opletení. Odříznutou část izolace stáhněte z kabelu bez 
poškození opletení. Opletení lehce ocínujte – stačí jenom tu část, která na 
kabelu posléze zůstane a místo řezu. Cínujte šetrně a tak, abyste neroztavili 
dielektrikum kabelu.  

2. Opatrně odřízněte pocínované opletení asi 20 mm od konce kabelu a 
odstraňte ho. Zkontrolujte, zda jste při řezu nepoškodili střední vodič – pokud 
ano, začněte znovu. Opatrně pocínujte uvolněnou část opletení i střední vodič 
kabelu.  

3. Další postup [bod (3)] je stejný.  

Poznámka editora: kamarád, OK1TO, mne naučil při pájení opletení kabelu na těleso 
konektoru toto: před montáží na kabel těleso konektoru v okolí pájecích otvůrků 
obrousit jehlovým pilníkem a pod silnější vrstvou kalafuny pocínovat. Spájení kabelu 
s konektorem jde pak rychle a je spolehlivé. [OK1XU]  

Závěr  

Každý kloudný román má končit svatbou. Každé kloudné technické pojednání má 
končit zobecněním získaných poznatků:  

Vyplatí se řešit problém TVI v tomto pořadí:  

 7  -   8                             ze  43 



1. Vysílací strana musí být v naprostém pořádku a tento stav musí být jednak 
objektivně zjištěn čili změřen, jednak musí být kontrolován (proč myslíte, že 
mám hned nad TRXem televizor?) a udržován.  

2. I když pro instalaci TX a ANT platí řada obecných pravidel, jejich uplatnění na 
konkrétní podmínky může být různé a proto je tuto práci nutno dělat se 
skutečnou znalostí věci, protože mnohdy i zdánlivé maličkosti mohou mít 
nedozírný vliv.  

3. Pokud nemáte dostatek zkušeností, nebo pokud zjistíte, že vám při 
odrušování nějak "nefunguje fyzika", tj. že se dějí věci neočekávané, 
neváhejte se poradit se zkušenějšími.  

4. Nedivte se tomu, že možná dostanete rozdílné odpovědi – ti zkušení mohli 
nabýt svých zkušeností v rozdílných podmínkách a ty vaše podmínky mohou 
být také jiné.  

5. Až si k vám přijde soused stěžovat, že mu rušíte TV, tak mu ukažte, že svůj 
vlastní TVP nerušíte (proč myslíte, že mám hned nad TRXem televizor?). To 
je první bod ve váš prospěch.  

6. Ukažte mu své vlastní TV antény, instalované jistě daleko blíže vaší vysílací 
antény než antény sousedovy. Kupodivu argument "kdybych vysílal něco, co 
opravdu objektivně ruší příjem TV, tak bych musel rušit především sebe" 
zabírá u mnoha lidí a vede je alespoň k zamyšlení nad tím, že chyba by mohla 
být na přijímací straně.  

7. Ukažte mu svůj ham shack se všemi opatřeními, která jste proti TVI instaloval 
(kabely, filtry, zemnění).  

8. Pokud vám to soused dovolí, běžte se podívat, jak vypadá rušení – ale hlavně 
se při tom dívejte, jak vypadá TVP, TV anténa, rozvod, připojení TVP k 
zásuvce.  

9. Zvažte dobře, zda můžete, chcete a musíte sousedovi nabídnout vlastní 
pomoc při řešení problému. To může být mnohdy spíše otázka společenská 
než technická a někdy může být nejúčinnějším řešením, že mu řeknete 
telefonní číslo ČTU a poradíte mu, ať si tam stěžuje.  

10. Když už se rozhodnete vlastní pomoc poskytnout, vyvarujte se jakýchkoli 
zásahů do TVP. Někteří majitelé mají se svými televizory společný krevní 
oběh. Soustřeďte se na antény, zesilovače a kabely. Než cokoli opravíte, vše 
majiteli důkladně předveďte a každý jednotlivý zásah s ním konzultujte, i kdyby 
šlo "jenom" o připojení utrženého pláště kabelu (dost obvyklá vada). Pověr na 
téma co všechno zlepšuje nebo zhoršuje TV příjem koluje mezi lidmi 
nekonečné množství.  

11. Horní propust si připravte s konektory (pokud možno použijte F-konektory) tak, 
aby šla připojit vně TVP. Pokud sousedovi něco poskytnete, nechte si zaplatit 
alespoň materiál. Vzpomeňte si na ustanovení telekomunikačního zákona o 
tom, kdo nese náklady na prováděná opatření. A kromě toho, lidé si obvykle 
neváží toho, co dostali zadarmo.  

12. Budete-li upravovat svůj nebo sousedův TV rozvod, řiďte se těmito zásadami:  
a. Selektivitu a selektivní zesílení je třeba umístit co nejblíže k TV anténě.  
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b. Pokud existuje možnost volby, vždy je třeba dát přednost anténě 
úzkopásmové před širokopásmovou.  

c. TV signál rozvádět na co nejvyšší únosné úrovni.  
d. Těsně před vstupem do TVP umístit atenuátor (případně doplněný 

horní propustí).  
e. Jakékoli slučování nebo rozbočování signálu se musí dělat korektně.  
f. Všechny spoje musí být provedeny řádně, nepoužité vstupy a výstupy 

zakončeny patřičnými terminátory (nevyzařující odpor 75 Ω).  
g. Před zahájením úprav na sousedově rozvodu se s ním dohodněte, jak 

vám uhradí vynaložené náklady. Pokud by se mu do toho nechtělo, 
klidně ho odkažte na ČTÚ (ať určí zdroj rušení a ať určí toho, kdo má 
hradit náklady na opatření – nic horšího, než že to zaplatíte vy se vám 
stát nemůže, ale tento výsledek je málo pravděpodobný.).  

Pokud jste sledovali vylíčení celého mého příběhu, tak jste asi postřehli, že jsem si 
od babičky nenechal zaplatit oněch asi 15 m koaxu a filtr. To je možná ztráta. Ale za 
daleko větší zisk považuji, že babička už nepožaduje, abych byl zadáven. A ve zdraví 
se jí blíží osmdesátka.  

Murphyho zákony fungují  

Takže TVI mám z krku. Ovšem jak vysílat na 21 MHz, když se v širokém okolí 
poslouchá VKV rozhlas (a hlavně na frekvencích mezi 103 až 108 MHz) pomocí 
přijímačů s prutovými anténami, to jsem ještě nevymyslel.  

1) Já vím, že pro výkon 735,499 W se má správně používat označení 1 k, ale to by v elektronice dost 
mátlo. A také vím, že se má výkon udávat ve wattech, ale použití zastaralé koňské sily je daleko 
malebnější. Aby bylo jasno – své vlastní televizory jsem si ani s 1 HP nerušil a rovněž nikdo jiný si 
nestěžoval.  

Poznámka editora OK1XU: 

  
Jsem strašně rád, že nejsem sám, kdo je praštěný. Také vnímám poměřování výkonu vysílače 
koňskou silou jako poetickou malebnou starobylost, o niž bychom se neměli připravovat. Moc jsem si ji 
užil v osmdesátých letech při konstrukci všelijakých VKV staniček, jejichž výkony jsem na pásmu 
příležitostně vyjadřoval v mikrokoních – µHP, a protistanice z toho bývaly dost překvapené. A jiný 
pohled: 1 HP, to je vlastně skoro přesně maximální povolený výkon vysílače v OK, a ČTÚ tím možná 
chtěl naznačit, že vysílání u nás vyžaduje koňskou náturu. Má recht ... [OK1XU]

Použitá literatura:  

[1] ARRL Handbook 2000  
[2] ARRL RFI Book  
[3] The RSGB Guide to EME  
[4] Katalogy a prospekty výrobců feritových materiálů, koaxiálních kabelů a konektorů  
[5] Zákon o telekomunikacích č. 151/2000 Sb.  
[6] Vaculíková, Vaculík a kol.: Elektromagnetická kompatibilita 
[7] Dušek: TVI nedělá jen vysílač. RA 1/2003, 15. 

Tento text vyšel v časopisu Radioamatér č. 4/2003, 22. 
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TVI – příklad dořešeného případu 
ing.Václav Vydra, OK1DN ok1dn@hotmail.com

V titulku uvedenou zkratku, vyjadřující rušení televizního příjmu, zná důvěrně mnoho 
amatérů. V dnešní době především ti, v jejichž okolí je stále ještě používáno I. TV 
pásmo. Ve svém QTH, v chatové osadě, patřím mezi takto postižené.  

Zde se chci stručně podělit o nově nabyté zkušenosti. Snad mohou pomoci podobně 
postiženým kolegům. Technice odrušování se věnují autoři např. v článcích (1) a (2), 
nejnověji pak (a myslím, že velmi dobře) v článku (3). Já se zaměřím především na 
"vztahovou" stránku věci. Myslím, že problematika rušení ze "vztahového" (a 
právního) hlediska je velmi dobře rozebrána ve stati (4). V zásadě jsem se řídil touto 
statí a také svojí dávnou zkušeností z doby před více jak 30 lety. Tehdy jsem se 
potýkal s podobným problémem. Shodou okolností se jednalo o stejné TV pásmo i o 
stejný vysílač (Cukrák). Existovaly však dva zásadní rozdíly. Za prvé bylo podle 
tehdejších předpisů možné omezit amatérský provoz v době vysílání nejvíce 
sledovaných pořadů (např.ve všední den od 19 do 23 hodin). A za druhé, tehdy jsem 
se aktivně podílel na vzniku rušení také já svým doma navrženým a zhotoveným 
vysílačem o příkonu 300 W na PA, resp. jím vyzařovanými parazitními signály.  

Jiná byla situace v naší osadě, když jsem v říjnu 2000 opět začal pracovat na 
krátkovlnných pásmech. Po prohlídce TV antén v okolí jsem usoudil, že na výkon, 
odpovídající třídě A, mohu zapomenout. Po poradě se známými amatéry z mládí 
(OK1XU, OK1AMY atd.) jsem si pořídil TRX IC746, mnohopásmový vertikál, 
vertikální delta loop 83 m a se 100 W výkonu začal o víkendech a v době volna 
vysílat. Od začátku jsem ctil zásadu, že já jsem přišel do osady v době, kdy většina 
sousedů měla zajištěn TV příjem, který sice byl mnohdy velmi nekvalitní, ale jim 
vyhovoval. Proto jsem k problému TVI přistoupil aktivně. Obešel jsem většinu v 
úvahu přicházejících sousedů, na své náklady opravil anténní rozvody, nainstaloval 
chybějící antény na 1. TV kanál (většinou se jednalo o důchodce). Dal jsem také k 
dispozici číslo svého mobilního telefonu s tím, aby mi sousedé zavolali při vzniku 
jakýchkoliv problémů s příjmem televize. Dodávám, že "hustota" sousedů není velká. 
Vesměs se jedná o vzdálenosti v řádu stovek metrů. Myslel jsem si – velká výhoda 
proti městu.  

Avšak část těchto sousedů používala k příjmu skutečnou lahůdku z hlediska TVI. 
Byly to širokopásmové zesilovače ze společných televizních antén Tesla, instalované 
do "anténního řetězce" před vstupy přijímačů. Jednalo se o zesilovače, které byly 
původně používány ke kompenzaci útlumu kabelových rozvodů ve velkých domech. 
Příjem na 1. kanálu, pomocí kusu drátu nebo v lepším případě svodu antény na 7. 
kanál, byl zajišťován velkým zesílením zmíněných zesilovačů. Chataři za ně také 
dobře zaplatili. Bylo jim údajně řečeno: "Ty zesilovače jsou tak dobré, že pro příjem 
TV Nova dokonce nepotřebujete ani žádnou anténu". Co to dělalo při klíčování v 
pásmu 24,9 MHz a to i na vzdálenost mnoha stovek metrů, jistě netřeba popisovat. 
Nicméně jsem TVI související s mým vysíláním nakonec odstranil, zlepšil jsem kvalitu 
příjmu TV Nova a výrazně snížil citlivost přijímacích systémů na mnoho dalších 
zdrojů rušení.  

Přesto, že si někteří jedinci tento přístup zřejmě nevyložili správně, potvrdilo se, že 
dobré sousedské vztahy jsou skutečně nadevše. Po více jak dvou letech aktivního 
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provozu se proti mně nesepisují hromadné petice, ale došlo pouze k jedné stížnosti 
na Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Jednalo se o souseda, jehož parcela leží asi 
200 metrů od mojí a v osadě se zdržuje celoročně. Před zhruba dvěma roky jsem 
také u něj provedl výše popsané úpravy (vč.dodání antény na 1. pásmo a vyřazení 
širokopásmového zesilovače). Zřejmě z důvodu jiných zdrojů rušení (např. sváření 
elektrickým obloukem v jeho blízkosti) si zjednal odbornou firmu z blízkého okolí. 
Neměl při tom šťastnou ruku. Já bych mu z blízkého okolí doporučil jinou, skutečně 
dobrou televizní resp. anténářskou firmu. Po zákroku firmy vybrané sousedem se 
nově objevilo TVI v souvislosti s mým vysíláním.  

Protože v tomto případě již domluva nebyla možná, požádal jsem ČTÚ, oblast pro 
Prahu a Středočeský kraj, o prošetření stížnosti na moje vysílání podáním do 
podatelny úřadu. Paralelně šla stížnost na mne od tohoto souseda. O prošetření 
jsem sám požádal proto, abych měl na průběh šetření vliv. Také jsem, až do závěru 
ČTÚ, přestal vysílat (vůbec jsem zařízení na chatu nevozil). Zároveň jsem nechal 
svůj TRX (pro jistotu) proměřit z hlediska spektrální čistoty výstupního signálu 
Karlem, OK1DNH (za což mu touto cestou ještě jednou děkuji). Připravil jsem také 
doklad o certifikaci TRXu (důležité!).  

Šetření a měření inspektorů ČTÚ proběhlo ve dvou termínech a musím říci, že v 
mém případě probíhalo korektně, se snahou záležitost skutečně vyřešit, tzn. najít a 
odstranit skutečnou příčinu rušení. Inspektoři prověřili moje zařízení a konstatovali, 
že vyhovuje certifikaci ČTÚ a povolovacím podmínkám. Zajistili také souhlas s mojí 
přítomností při šetření u rušeného souseda a posléze souhlas s mým zákrokem, 
který příčinu rušení odstranil. Do vstupu I.TV pásma u slučovače signálů jsem 
instaloval útlumový článek za cca 60 Kč. Tento slučovač byl předřazen společnému 
zesilovači pro I. až III. TV pásmo. Jak konstatovali inspektoři ČTÚ, zesilovač byl 
signálem z antény pro 1. kanál přebuzen. Pro zajímavost, napětí signálu 1. kanálu 
bylo původně o více než 30 dB vyšší než napětí signálu 7. kanálu (TV Prima). Na 
závěr šetření bylo prověřeno, za účasti inspektorů u mne i u tohoto souseda, že po 
provedeném zákroku k žádnému rušení čtyř přijímaných TV kanálů mým vysíláním 
nedochází.  

Dodávám, že také k tomu jsem koncipoval své podání na ČTÚ. Původně se totiž 
stěžovatel držel doporučení výše zmíněné firmy, aby mne již nikdy nepustil na 
pozemek, že rušení je jen můj problém a když si na mne bude stěžovat, tak mi úřady 
vysílání "zatrhnou". Součástí písemného stanoviska ČTÚ, které jsem obdržel, je 
fotokopie protokolu z šetření, včetně podpisu inspektora, rušeného souseda a mého 
podpisu. Dodávám, že elektromagnetická kompatibilita (ve vztahu k rušení o ní 
hovoří také §88 zákona č.151/2000 Sb. o telekomunikacích) je zřejmě pro mnoho tzv. 
"televizních" firem pojmem naprosto neznámým. S tím je třeba při řešení TVI počítat.  

Jak je vidět, konec dobrý, všechno dobré (alespoň doufám – hi). Pro sebe jsem zjistil, 
že i v éře informačních technologií, včetně Internetu, je amatérské vysílání stále 
prima hobby a i přes problémy typu TVI mne baví. Potíž vidím v tom, že společenská 
prestiž radioamatérů je u nás nízká. Sice skutečně jen provozujeme své hobby, 
ovšem tak jako mnozí jiní to své a přitom mají mnohem lepší společenskou pozici. 
Bohužel, nemáme u nás kongresmany a astronauty s radioamatérskou licencí a 
radioamatérů, jakožto voličů, je u nás skutečně asi málo. Naší věci snad mohou 
pomoci projekty typu TRASA. V každém případě jsem si ověřil, že je třeba být ve 
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vztahu k okolí pokud možno partnerský, trpělivý a snažit se být vždy alespoň o krok 
napřed. Konec konců, jde o umění vyjít si vzájemně pokud možno vstříc.  
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Českého radioklubu  

 
Prevence TVI při instalaci TV antén 

František Dušek, OK1WC ok1wc@seznam.cz

Přestože žijeme v době obrovského rozmachu informačních technologií, stále 
dokonalejších součástek i celých elektronických zařízení, zůstává hrozba BCI a TVI 
noční můrou jak amatérů vysílačů, tak jejich blízkých, někdy i vzdálenějších sousedů 
z řad rozhlasových a televizních koncesionářů, a to již od dob masovějšího rozšíření 
rozhlasu ve třicátých letech minulého století, televize pak v letech padesátých. Stejně 
jako před mnoha lety, i dnes často na pásmech zaslechneme: " ...musím končit, v 
televizi budou zprávy (fotbal, film, seriál), tak aby mi soused neshodil antény, 
nenatloukla mi XYL, atd..." Ani zdaleka tyto výroky nepronášejí jen uživatelé tzv. Big 
Guns s výkony řádu kW, ale i majitelé transceiverů, jejichž výkon nepřesahuje 100 
Wattů, z dnešního pohledu téměř QRP.  

Rád bych k řešení tohoto problému přispěl několika zkušenostmi ze své praxe jak 
radioamatérské, tak profesní z oblasti televizních antén a malých i velkých rozvodů 
TV signálu. Řeč bude o opatřeních proti rušení na přijímací straně. Právě tam se totiž 
dá vyřešit mnoho případů, kdy je amatér napadán zcela zbytečně jen proto, že ruší 
televizory připojené k něčemu, co se jen s největším sebezapřením dá nazvat 
anténou nebo domovním televizním rozvodem.  

Nebudu se zabývat odrušováním vysílačů; na toto téma bylo již popsáno mnoho 
papíru a každý zájemce o něm najde v literatuře mnoho cenných informací. Jelikož 
dnes již mnoho amatérů používá továrních i amatérských zařízení, která většinou 
dosahují předepsaných parametrů, není tento problém tak ožehavý, jak by se na 
první pohled zdálo. Pokud i přesto dochází k rušení, musí si amatér být jist, že je na 
jeho straně vše v pořádku. Je dobře si ověřit, že vysílač opravdu vysílá jen žádaný 
signál, nikoli vějíř harmonických nebo spletrů. Pozor zejména na přemodulování, 
neseřízené ALC a přebuzené lineáry! Ručičky budíků omotané kolem zarážek by nás 
neměly přivádět k extázi nad úžasným výkonem, ale k zamyšlení, že něco není úplně 
v pořádku. Věnujme náležitou pozornost i pečlivému zemnění a propojení 
komponentů našeho zařízení, i takovým banalitám, jako jsou povolené nebo špatně 
zapájené konektory. Filtry musí opravdu filtrovat, kabely musí vodit, zesilovače 
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zesilovat, nikoli kmitat! Nevhodná délka nebo špatná kvalita koaxiálního kabelu 
stejně jako nepřizpůsobené antény mohou naše často mnohatisícové investice 
degradovat na úroveň krystalky a sólooscilátoru. Naštěstí dnes existuje poměrně 
dostupná měřicí technika ve vlastnictví amatérů nebo firem a většinou je možno 
závady na vysílací straně snadno zjistit.  

Bohužel i po uklidňujícím zjištění, že je na naší straně vše v pořádku, může přijít 
ledová sprcha v podobě rozžhaveného souseda a nejhorší, co můžeme udělat, je 
jeho verbální, nedejbože fyzická inzultace v naprosto lichém domnění, že jsme snad 
v právu. Nepomůže ani předstírání, že neexistujeme nebo výmluvy, že to vysílá 
někdo jiný. Nastává problém číslo dvě, komunikace s ublíženou stranou, neboť tam 
je právo, ať se nám to líbí nebo ne. Ač neradi, přiznejme si, že bohužel stále více lidí 
tráví většinu času u televizní obrazovky, podle ní si vytváří svůj nedotknutelný 
virtuální svět, jenž je námi, podivnými a ze stáda vybočujícími individui, bezohledně a 
nedemokraticky narušován.  

Pokud rušíme sami sebe, je to problém čistě technický, tudíž odstranitelný. Trpí-li tím 
naše rodina, je to naše chyba a musíme si to v rodině vyřešit sami. Záleží jen na naší 
ohleduplnosti či hroší kůži.  

U širšího okolí pak záleží na tom, zda chceme-li mít klid a bez omezení vysílat, nebo 
zda jsme od přírody bojovníci a zastáváme názor, že je naším posláním uchránit své 
bližní před škodlivým a nebezpečným působením sdělovacích prostředků na rozvoj 
jejich osobností.  

Jak jsem již předeslal, první a nejdůležitější zásadou je otevřená, nic neskrývající a 
hlavně slušná komunikace s rušeným subjektem. Pokud naše rušení z jakéhokoli 
důvodu existuje, je třeba jej otevřeně přiznat, konzultovat společně projevy rušení, 
doby a intenzity atd. Je velmi užitečné se dohodnout na zapisování času poruch a 
následující konfrontaci s pečlivě vedeným staničním deníkem. Může se totiž stát, že 
existuje jiný zdroj rušení, než náš vysílač, a pak jsou tyto statistiky nedocenitelné. 
Samozřejmě toto všechno předpokládá vzájemné, oboustranně slušné jednání, 
včetně sousedovy spolupráce. Výjimkou nebývají ani finanční náklady, v extrémních 
případech dosahující i několika tisíců korun. A jak známo, o peníze jde vždy až v 
první řadě, a tak nastává další problém, kdo to zaplatí. Jestliže se obě strany 
dohodnou, je vše v pořádku. Někdy je lépe sousedovi uhradit alespoň část nákladů 
na rekonstrukci jeho TV systému, přestože rušíme televizi prokazatelně zapojenou 
proti všem myslitelným pravidlům. Vše záleží na místních podmínkách a vztazích. 
Pokud musíme přijatelným způsobem pacifikovat hulváta, čeká nás vynaložení 
obrovského úsilí, v některých případech je to nemožné a pak je každá rada drahá. V 
pořadí druhý za hulvátem je jinak slušný, leč nekompromisní soused s neochvějným 
názorem, že dokud amatér nezačal vysílat, on měl kvalitní signál, pěkný obraz bez 
rušení atd. Přestože tvrzení o kvalitním signálu je často velmi diskutabilní, přesvědčit 
takového člověka o naší pravdě vyžaduje vysokou školu diplomacie. V některých 
případech může pomoci nestranný prostředník, který ovšem o problému něco ví a 
hlavně se nenechá v žádném případě vyprovokovat k neuváženým výrokům. Takový 
postup mívá úspěch, pokud obě strany nejsou úplně zaslepeny nesmyslnými 
argumenty tak, že odmítají jakoukoli komunikaci s kýmkoli.  
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Díky podivné ekologické hysterii kolem mobilních telefonů, vydatně podporované 
některými neseriozními sdělovacími prostředky, vznikla i početná skupina lidí, jejichž 
myšlení se vrátilo do dob Prokopa Diviše, a nikdo jim za nic na světě nevymluví 
škodlivost jakéhokoli vysílání. Už sama anténa je velmi podezřelá a když sousedovi 
přestanou snášet slepice a začnout hnít brambory, je to určitě tím zářením. Můžeme 
se jen modlit, aby i tato bublina brzy splaskla, jak tomu bylo i v případě TV vysílače 
Praha-Žižkov.  

Stává se, že jedna ze zúčastněných stran přizve k řešení problému příslušné 
pracovníky ČTÚ. Je to postup nanejvýš chvályhodný, přestože nevede vždy ke 
stoprocentnímu úspěchu. Jednání ze strany ČTÚ je však naprosto korektní, 
nezaujaté a měření vždy vede k nalezení skutečných příčin a zdrojů rušení. To je 
ovšem jen jedna, příznivější stránka problému. V poslední době totiž dochází stále 
častěji ke zjištění, že rušení vzniká vinou nevhodně, neprofesionálně až lajdácky 
provedené instalace na straně televizního přijímače. Jestliže ČTÚ nebo kdokoli jiný 
kvalifikovaně konstatuje tuto příčinu rušení a majitel takto závadného systému ji 
uzná a je ochoten spolupracovat na jejím odstranění, máme téměř vyhráno a 
můžeme si dělat naději na neomezené a plnohodnotné vysílání s výkonem alespoň 
750 W. To je téměř bezproblémová hranice; opravdový Big Gun už patří do jiné 
kategorie, než je běžné vysílání ze stálého QTH uprostřed civilizace.  

Případný neúspěch právě uvedeného postupu má obvykle na svědomí rušením 
postižený soused, který odmítá připustit, že by na jeho straně mohla být chyba a 
zarputile trvá na tom, aby amatér okamžitě a trvale přestal vysílat. Má-li amatér 
opravdu smůlu, řeší jeho "případ" nejrůznější komise, obecní úřady, někdy i soud, 
případně jsou jeho antény i on sám terčem fyzické agrese. To všechno naprosto 
zbytečně, protože většinou stačí k nápravě pár korun a trochu slušnosti.  

Pokusme se nyní shrnout podmínky pro dobrou odolnost televizních systémů vůči 
rušení krátkovlnným vysílačem, a obvyklé prohřešky, jichž se dopouštějí někteří 
technici, ať už z lajdáctví nebo z neznalosti některých zákonitostí.  

Především sem patří zásady, které platí i pro vysílače: pečlivě provedená instalace 
od antén až po televizní přijímač, správné zemnění (někdy i galvanické oddělení 
zemí s různými potenciály), zcela nekompromisní vyloučení všech dvoulinek, 
symetrických filtrů, nestíněných rozbočovacích prvků typu PAC 11 a podobných, 
různých symetrizačních a transformačních prvků (kromě kvalitních typů, jež jsou 
součástí antén se skládanými dipóly), konektorů typu DIN (jednak bývají staré a 
"shnilé", jednak je málokdo umí opravdu kvalitně instalovat), a zejména je třeba velmi 
důsledně vyhodit všechny širokopásmové anténní a někde po domě se vyskytující 
podivné levné, rovněž širokopásmové zesilovače instalované uživatelem v blahé 
naději, že bude mít lepší signál. Opak je pravdou, většinou dosáhne šumu a moaré v 
obrazu, o velkém nebezpečí rušení nejen od amatérů ani nemluvě.  

Nebude na škodu si nejprve osvěžit paměť některými možná zapomenutými, pro 
některé čtenáře novými výrazy, které se týkají oblasti příjmu rozhlasových a 
televizních signálů a jejich rozvodů pomocí prvků s impedancí 75 Ω.  

BCI – rušení rozhlasu (z angl. Broadcast Interference)  
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TVI – rušení televize (z angl. Television Interference)  

TVP – televizní přijímač  

ITA – individuální televizní anténa. Přijímací TV systém s jednou nebo více anténami 
pro jeden nebo několik pozemských programů, instalovaný většinou v rodinném 
domku pro jeden i více TV přijímačů. Signály jednotlivých programů se vedou přímo 
do TVP, je-li jen jeden, nebo se rozbočují či zesilují pro sledování na více TVP. 
Nebezpečí rušení blízkým vysílačem je značné, zejména při příjmu slabých nebo 
velmi rozdílných úrovní signálu z různých směrů.  

STA – společná televizní anténa. Televizní a rozhlasový systém pro více účastníků 
ve větších domech, kde se přijímané programy obvykle konvertují (převádí do jiných 
kanálů), zesilují a rozbočují do více domácností, jejichž počet může být malý, ale i 
několik desítek i stovek, podle velikosti domu. Takto je možno připojit i několik domů 
na jednu anténu. Teoretická možnost rušení je vzhledem k většímu počtu účastníků 
větší, než u ITA, opatření proti němu však vycházejí levněji. Rovněž konverze do 
jiných kanálů se při uvážlivé konfiguraci jeví jako příznivý činitel.  

TKR – televizní kabelový rozvod  

Velký TV-R systém, kde je na vhodném místě vybudována hlavní stanice pro příjem 
až několika desítek televizních a rozhlasových programů, odkud jsou jejich signály 
zesilovány a rozváděny na velké vzdálenosti od několika desítek metrů do mnoha 
kilometrů, podle použité technologie. Takto je možno zásobovat signálem celá města 
i větší regiony. Tyto systémy pak umožňují mnoho dalších služeb, např. telefon, 
internet, regulaci zásobování objektů teplem, zabezpečení, místní rozhlas atd. Jsou 
velmi nákladné a složité, poskytují však obcím a regionům obrovské informační 
možnosti.  

Rušení amatérským ani jiným vysíláním se zde téměř nevyskytuje, a to ani při 
používání velkých výkonů. Důvodem je velká vzdálenost vysílačů od přijímacích 
antén, dobré stínění celého TKR, jeho imunita vůči TVI se mnohonásobně zvyšuje 
použitím optických sítí. Navíc příjem pozemních TV vysílačů již slouží jen jako 
náhrada při výpadku satelitních signálů, takže není téměř co rušit. Rovněž pozemní 
příjem je řešen úzkopásmově, přes kvalitní kanálové filtry, což by mělo být 
samozřejmostí nejen u dobrých TKR.  

Jedno nebezpečí však hrozí i zde. Pro přenos mnoha programů není možno vystačit 
s běžnými TV kanály v klasických televizních pásmech, a proto se kromě prvního 
pásma (pro TKR nepříliš výhodného, pro uživatele pásma 50 MHz zlý sen, je-li 
osazen 1. TV kanál) používají ještě tzv. speciální kanály. Jedná se zejména o 
kmitočtovou oblast 140-174 MHz pod III. TV pásmem. Zde může docházet k rušení 
pronikáním signálů stanic pohyblivé i amatérské služby. Rušení samozřejmě vznikne 
i v opačném směru, kdy jsou amatéři rušeni kabelovou televizí. Prozíravý a znalý 
projektant STA nebo TKR proto nikdy neosadí kanál SR5 či S6, jejichž kmitočty leží v 
amatérském pásmu 145 MHz, a vyhne se pokud možno i kanálu SR8 (166-174 
MHz).  
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Satelitní anténa – poskytuje televizní a rozhlasové signály ve vysoké kvalitě 
prostřednictvím družicových transpondérů. O satelitní příjem lze rozšířit všechny 
druhy anténních systémů a někdy jsou jedinou možností, jak získat "koukatelný" 
obraz. Kromě TV Nova lze již všechny české programy přijímat pomocí satelitních 
přijímačů. Pokud se i zde vyskytne rušení, svědčí to o mimořádně špatně provedené 
instalaci systému. Tato anténa je tvořena parabolickým zrcadlem nebo jeho výsečí 
(ofset), v jehož ohnisku je umístěn konvertor z pásma 11 nebo 12 GHz na 
mezifrekvenci 850-2050 MHz, která je dále zpracována v mezifrekvenčním přijímači, 
receiveru. Konvertor je napájen z receiveru po koaxiálním kabelu.  

Satelitní přijímač (receiver) – zpracovává signály přijaté konvertorem a převedené 
do mezifrekvenčního pásma. Vyrábí se mnoho typů více či méně komfortních. V 
dalším se budeme zabývat jen dopravou mezifrekvenčních signálů pro tyto receivery 
z konvertoru do účastnické zásuvky.  

TV/SAT multipřepínač (z angl. Multiswitch) – zařízení, které umožňuje připojení 
všech televizních, satelitních a rozhlasových signálů ze všech instalovaných antén do 
dvou nebo více nezávislých účastnických zásuvek.Vyrábějí se pasivní (mají 
přiměřený útlum a slouží jen jako slučovače pro malý počet účastníků) nebo aktivní 
(napájené a zesilující), většinou umožňující nezávislé přepínání TV a SAT signálů, 
včetně volby polarizace a několika družic. S větším počtem účastníků prudce roste i 
jejich složitost a cena. Používají se v ITA nebo v malých STA do 12 účastníků.  

Televizní anténa  
V drtivé většině převažují antény typu Yagi, na druhém místě co do oblíbenosti je 
čtyřnásobný soufázový systém dipólů s reflektorem, nazývaný "síto" nebo "matrace". 
Jedná se o poměrně dobrou širokopásmovou anténu pokrývající čtvrté a páté TV 
pásmo. Bývá doplněna pasivní soustavou direktorů, které sice nejsou příliš účinné, 
ale nevadí. Druhým oblíbeným doplňkem je levný širokopásmový zesilovač nevalné 
úrovně, který častěji škodí, než pomůže. Největším nebezpečím je možnost jeho 
rozkmitání, což obvykle znamená pohromu pro přijímané signály nejen u majitele této 
antény, ale rušení v okruhu i několika čtverečních kilometrů. Bydlí-li v takto postižené 
oblasti radioamatér, obrátí se spravedlivý hněv postižené divácké obce stoprocentně 
proti němu.  

V poslední době se objevují rovněž širokopásmové logaritmicko-periodické antény. V 
souladu s fyzikálními zákony nemají větší zisk, než odpovídající antény typu YAGI, 
bývají však inteligentně mechanicky řešeny, nevyžadují symetrizační člen a v 
průměrných podmínkách TV příjmu plně vyhovují.  

Symetrizační a transformační člen – tuto důležitou součástku dodávají snad 
všichni výrobci ke každé symetricky napájené anténě, takže ji většinou kupujeme 
samostatně jen na opravy. Člen je nutno použít tam, kde je anténa se symetrickým 
dipólem o impedanci 300 Ω napájena 75 Ω koaxiálním kabelem. Vyrábí se v mnoha 
provedeních, většinou pro I-III. TV pásmo s drátovými vývody pro dipól a pro IV-V. 
TV pásmo ve formě leptaných meandrů na destičce s plošnými spoji. Zde musíme 
dát pozor, aby rozteče dutých nýtů, které u tohoto provedení zajišťují připojení k 
dipólu, odpovídaly roztečím šroubů na dipólu. Bez komplikací nelze třeba 
symetrizační člen od antény Yagi výrobce Kovoplast namontovat na anténu typu 
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"síto", kde jsou tyto rozteče větší. Drátové vývody se u členů pro IV-V. pásmo 
vyskytují už jen na starších typech.  

Duchy  

Jedná se o jev známý snad všem, tj. dvojitý i vícenásobný obraz, který není 
způsoben alkoholickým ani drogovým opojením, nýbrž odrazem signálu od okolních 
vodivých objektů nebo terénních útvarů. Anténa pak jednou zachytí signál správně, 
odražený pak s posunutou fází a výsledkem na obrazovce je dvojitý obrys lidí či 
předmětů. Druhý obrys je od původního více nebo méně vzdálen, právě v závislosti 
na velikosti fázového posunu. Ve výjimečných případech může být odražený signál 
užitečný, není-li jiná možnost příjmu signálu ze směru od vysílače.  

Druhou příčinou vzniku duchů jsou odrazy na nepřizpůsobeném vedení. K tomu 
může dojít nesprávným použitím nebo montáží symetrizačních členů, konektorů, 
špatným spojováním kabelů, použitím různých nepřizpůsobených pseudozesilovačů 
a rozbočovačů nebo jen stárnutím a korozí, možností je mnoho a lokalizace 
podobných závad bývá někdy velmi obtížná.  

Anténní předzesilovač  
Bývá umístěn přímo na anténě nebo v její těsné blízkosti.  

o širokopásmový: většinou pokrývá všechna TV pásma od 50 do 860 MHz,  
o pásmový: zesiluje kmitočty jednoho pásma, např. pro III. TV. pásmo je to 174–

230 MHz, pro IV. a V. TV pásmo 470–860 MHz,  
o kanálový:ladí se pouze na střed vybraného TV kanálu, zvlnění v propustném 

pásmu bývá 0,5-1 dB, šířka propouštěného pásma pro pokles 3 dB je cca 10 
MHz.  

Domovní zesilovač – slouží k zesílení přijímaných signálů po jejich předchozím 
zpracování a průchodu pasivními prvky. Nahrazuje ztráty způsobené útlumem filtrů, 
kabelů, televizních zásuvek a dalších pasivních prvků, pokud jsou použity. Zisk 
zesilovače bývá 20–35 dB. Je širokopásmový, pracuje v rozsahu 50–860 MHz. 
Některé domovní zesilovače určené pro ITA mívají samostatné vstupy pro každé 
televizní pásmo, zvláštní vstup bývá i pro rozhlasové pásmo FM .Jsou opatřeny 
pásmovými propustmi a slučovačem, někdy mívají dva samostatné výstupy a 
možnost napájení anténního předzesilovače přes kterýkoli vstupní konektor podle 
potřeby.  

Napájecí výhybka – používá se zejména pro napájení anténních, ale i jiných 
zesilovačů po koaxiálním kabelu. Slouží rovněž k napájení satelitních konvertorů. 
Běžně bývá zabudována v satelitních přijímačích, rovněž v některých domovních 
zesilovačích, někdy je zapojena jako samostatný modul. Kvalita provedení bývá 
různá. Odstrašujícím příkladem je výhybka, integrovaná v síťovém adaptéru pro 
napájení anténního zesilovače, opatřená konektorem DIN pro připojení do TVP a 
šroubkem pro připojení kabelu vedoucího k anténě. Ve spojení se širokopásmovým 
zesilovačem v již zmíněné anténě "síto (matrace)", představuje mimořádně výživný 
zdroj možných poruch. Velmi často se stane, že širokopásmový zesilovač v 
některých anténách kmitá, takže systém pak vydatně ruší sám sebe, neboť amplituda 
vlastních kmitů zesilovače dosahuje hodnot až o 50 dBµV větších, než žádaný 
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signál. Zde si dovolím zmínit u laické veřejnosti oblíbenou, levnou a tudíž hojně 
prodávanou "matraci" polské provenience se širokopásmovým zesilovačem. Už při 
pouhé zmínce o ní vstávají vlasy na hlavě anténářům i pracovníkům ČTÚ. U síťových 
adaptérů někdy zakmitává stabilizátor 78L12 vinou špatného blokování vstupu a 
výstupu, což se projeví zhoršeným obrazem (moaré) na některých kanálech.  

Televizní pásmo – spektrum kmitočtů přidělených pro TV vysílače. V ČR je pro TV 
vysílání využíváno 5 televizních pásem v kmitočtové oblasti mezi 48 až 860 MHz a 
rozhlasové pásmo FM 88–108 MHz. TV kanály a kmitočty přidělené TV a FM 
vysílačům lze najít na internetových stránkách ČTÚ.  

Televizní kanál – spektrum kmitočtů, které zabírá úplný modulovaný signál jednoho 
TV vysílače. Obsahuje zejména: Obrazovou nosnou, zvukovou nosnou, 
synchronizační puls, barvonosný kmitočet a úplný obrazový signál. Šířka kanálu v 
normě D/K je 8 MHz, v normě B/G pak 7 MHz.  

Nosná obrazu – je položena vždy 1,25 MHz od začátku TV kanálu a je amplitudově 
modulována obrazovým signálem.  

Nosná zvuku – vysílá se 6,5 MHz v TV normě D/K nebo 5,5 MHz v normě B/G nad 
nosnou obrazu a je modulována kmitočtovým zdvihem ±50 kHz . Její úroveň je 13 dB 
pod úrovní obrazové nosné. Stanice se stereofonním zvukem vysílají těsně nad ní 
další nosnou, potlačenou o 20 dBµV vůči nosné obrazu.  

Televizní normy – je jich mnoho, liší se různým kmitočtovým odstupem nosných a 
způsobem tvorby obrazového signálu. V ČR jsou používány již uvedené normy D/K a 
B/G. České TV vysílače vysílají v normě PAL D/K. Vedle toho se používá norma B/G 
v kabelových systémech a při příjmu televizí našich západních sousedů v 
příhraničních oblastech. Všechny moderní TVP umožňují příjem obou norem, které 
se v přijímači přepínají automaticky.  

Úroveň signálu – v televizních rozvodech se většinou její hodnota měří a udává v 
jednotkách dBµV, tj. v decibelech nad napěťovou úrovní 1 mikrovolt, která je 
vztažena k impedanci 75 Ω.  

Zisk – hodnota uváděná u aktivních prvků, především zesilovačů a měničů. Měří a 
udává se v decibelech (dB).  

Útlum (ztráta) – měří a udává se rovněž v dB u pasivních prvků, mezi něž patří 
zejména :  

Koaxiální kabely – v TV praxi se používají téměř výhradně kabely o jmenovité 
impedanci 75 Ω. Jejich provedení a cena bývají různé, v závislosti na jejich určení a 
kvalitě, kolem 10 Kč/m. Zde se nevyplatí příliš šetřit, dbáme na dobré stínění. Většina 
kvalitních kabelů má pod opletením ještě hliníkovou folii. Jelikož v dnešní době se 
vyrábí téměř veškeré aktivní i pasivní prvky TV rozvodů osazené pouze konektory 
typu F, nelze použít kabelů s vnitřním krouceným vodičem (licnou), ale s tuhým 
drátem, který u těchto typů bývá ocelový a poměděný, u kvalitnějších kabelů 
měděný. Každý výrobce udává u kabelů útlum v dB na 100 m pro různé kmitočty, 
který je zapotřebí brát v úvahu při návrhu domovních rozvodů.  
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Konektory – jelikož všechny moderní prvky TV rozvodů jsou ukončeny konektory F 
se závitem, i na všechny průměry koaxiálních kabelů existují odpovídající konektory. 
Tyto konektory typu F (do průměru 7 mm) nemají středový kolík, ten je nahrazen 
vnitřním vodičem kabelu. Jejich montáž je snadná a rychlá, na kabel se šroubují 
nebo lisují speciálními kleštěmi (krimpovací kleště).  

Kanálové nebo pásmové propusti a zádrže – jejich návrh a výroba je obtížná, 
nemáme-li potřebné přístrojové vybavení. Někde se tyto prvky prodávají již naladěné 
na kmitočty obvyklé v dané oblasti, např. v Praze je k dostání filtr/slučovač pro čtyři 
kanály vysílače Žižkov, tj.pro 24, 37, 41 a 51. TV kanál. Někdy se podaří podobné 
dostupné prvky s větším či menším úspěchem přeladit na jiné, samozřejmě blízké 
kanály. Při zodpovědném návrhu systému patří tyto díly k nejúčinnějším odrušovacím 
prvkům. Ceny bývají velmi rozdílné, podle nároků na jejich složitost a provedení.  

Pasivní slučovače nebo rozbočovače (z angl. Splitter)  
Důležitý prvek všech TV rozvodů. Slouží ke sloučení nebo rozbočení dvou nebo více 
signálů, jejich typů je obrovské množství. Vyrábějí se dvojité až 16-násobné. Jejich 
nejdůležitějším parametrem je průchozí útlum, s nímž je nutno počítat při návrhu 
systému. Je vždy uveden na štítku této součástky. U dvojitých je to obvykle 3,5 dB, u 
vícenásobných záleží na počtu výstupů, např. čtyřnásobný slučovač má mezi 
vstupem a výstupy útlum 7 dB. Z dalších parametrů uveďme útlum mezi výstupy cca 
40 dB a tlumení stíněním, u dobrých prvků dosahujícího až 100 dB. Zapojení využívá 
techniku směrových vedení, konektory jsou výhradně typu F. Zásadně se vyhněme 
starým slučovačům z produkce TESLA, jež bývají nestíněné, koaxiální kabely se u 
nich připojují pomocí třmenů a šroubku; konektorům typu DIN, stejně jako různým 
odporovým pseudoslučovačům, které většinou nefungují vůbec, nebo se jejich 
výstupy silně ovlivňují.  

Slučovač nebo rozbočovač jsou dva různé názvy pro jednu součástku. Jejich vnitřní 
zapojení je stejné, název získají podle místa, kde jsou v systému použity.  

Pasivní odbočovače (z angl. Tap)  
Neméně důležitá součást TV rozvodů. Na první pohled se od rozbočovače neliší, při 
pohledu na štítek však zjistíme zásadní rozdíly. Odbočovač má vždy jen jeden vstup 
(IN)a jeden výstup (OUT), mezi nimi lze naměřit průchozí útlum, u jednoduchých 
odbočovačů kolem 2 dB. Další konektory jsou označeny výrazem TAP. Jedná se o 
výstupy s odbočným útlumem, který bývá 3 až 30 dB. Vyrábí se mnoho variant 
jednoduchých až asi dvanáctinásobných odbočovačů, s různými odbočnými útlumy. 
Název tohoto prvku vyplývá z počtu výstupů označených TAP. Jednoduchý 
odbočovač má vstup (IN), výstup (OUT) a jeden konektor TAP. Dvojitý má vstup IN, 
výstup OUT a dvakrát TAP. Čtyřnásobný obsahuje IN, OUT, a čtyři konektory TAP, 
atd...  

Na rozdíl od slučovačů nelze zaměnit vstup a výstup. Konektory označené TAP jsou 
vždy výstupy a odbočný útlum u nich uvedený je vztažen ke vstupu IN. Průchozí 
útlum IN-OUT se zvyšuje s počtem odbočných výstupů TAP. U vícenásobných 
odbočovačů se někdy používají rozdílné odbočné útlumy, například pro rozvádění 
signálu do kabelů různých délek, a tedy i s různými útlumy na nich. Odbočné útlumy 
jsou rovněž uváděny na štítku každého odbočovače. Vícenásobný odbočovač lze 
nahradit příslušným počtem odbočovačů jednoduchých.  
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Běžné pasivní prvky TV rozvodů většinou neumožňují průchod napájecího napětí pro 
dálkové napájení zesilovačů a jiných zařízení po koaxiálním kabelu. Tento 
požadavek je nutno řešit napájecími výhybkami nebo prvky, které tyto výhybky 
obsahují (Power Pass).  

Zakončovací odpor (terminátor)  
Jednoduchá ale důležitá součást všech TV rozvodů. Jedná se o obyčejný rezistor 
hodnoty 75 Ω, kterým je nutno zakončit všechny nepoužité výstupy pasivních i 
aktivních prvků TV rozvodu. Pro tyto účely se vyrábí v provedení F (pro starší 
systémy i v provedení IEC), kde se našroubuje na nezapojený konektor. Pozor na 
prvky, jimiž prochází napájecí napětí pro zesilovače, tam je nutno použít terminátoru 
s oddělovacím kondenzátorem. Ten je rovněž běžně k dostání.  

Pokud tato zakončení zanedbáme, hrozí vznik odrazů na vedení. To má za následek 
viditelné "duchy", někdy i moaré na obrazovce, u zesilovačů může dojít i k jejich 
rozkmitání a vlastnímu rušení celého systému.  

Náklonový člen – jak napovídá již název, jedná se o pasivní prvek sloužící k 
naklonění amplitudově-kmitočtové charakteristiky (AFCH). Používá se k vyrovnání 
útlumu koaxiálních kabelů tak, že se jejich vřazením do kabelu zvýší útlum trasy na 
nižších kmitočtech TV pásma, zejména v oblasti 47–450 MHz. Dosáhneme tak 
rovnoměrného přenosu všech signálů, se stejnou úrovní. Propustná křivka těchto 
prvků musí mít lineární průběh se snižujícím se útlumem směrem k vyšším 
kmitočtům, tedy opačně, než je tomu u koaxiálních kabelů. Vyrábějí se jako 
samostatné díly s pevným nebo proměnným náklonem až do 20 dB a opatřené 
konektory, nebo bývají součástí moderních domovních a trasových zesilovačů.  

Účastnická zásuvka  
Pasivní prvek, zapojený na konci celého TV-R systému, do něhož se pomocí 
účastnického kabelu připojují televizní nebo rozhlasové přijímače. Zásuvka je 
elektrickým ekvivalentem dvojitého odbočovače, má rovněž definovaný průchozí a 
odbočný útlum, útlum ve zpětném směru a útlum stíněním. V běžných bytových 
rozvodech se montuje pod omítku do elektrikářské krabice, podle potřeby i na zeď za 
použití plastových krabiček k tomu účelu vyráběných a dodávaných včetně bižuterie, 
jako jsou šroubky a vruty, podkladové rámečky, víčka apod.  

Běžné TV-R zásuvky obsahují dva konektory DIN: vidlici pro TVP a zásuvku pro 
připojení FM přijímače. Vyrábějí se ve dvou provedeních.  

Koncová zásuvka má pouze vstup, kabel je přiveden pod kovovou odklápěcí krytku, 
kterou je jeho opletení přitaženo k tělesu zásuvky. Vnitřní vodič kabelu je zajištěn 
šroubkem, rovněž pod touto krytkou, a označeným písmeny IN.  

Průchozí zásuvka má i výstup, označený OUT, a kabel pro dalšího účastníka se 
připojí stejným způsobem, jako kabel IN. Nesmí se zaměnit, záměna má za následek 
odrazy a zeslabení signálu u účastníka na straně výstupu. Od koncové zásuvky ji 
poznáme podle dvou šroubků, které uvidíme po odklopení stínicí krytky.  

Satelitní zásuvka obsahuje ještě třetí konektor typu F, kam se připojuje satelitní 
přijímač (receiver). Je řešena převážně jako koncová. Připojuje se jedním kabelem 
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do zařízení zvaného multipřepínač, který je součástí rozvodu a propojuje všechny 
instalované antény, včetně satelitní (parabola).  

Účastnická šňůra je spíše laické označení pro kabel, který přivádí televizní nebo 
rozhlasový signál z účastnické zásuvky do koncového zařízení. Používají se i k 
vysokofrekvenčnímu propojení audiovizuálního řetězce v bytě. Tyto kabely jsou 
běžně k dostání v různých délkách, jejich konce jsou osazeny jednou vidlicí a jednou 
zásuvkou DIN. Jejich kvalita bývá různá, někdy nemívají příliš dobré stínění. S příliš 
častou manipulací se jejich vlastnosti rychle zhoršují a je nutno je čas od času 
vyměnit. Zde se nevyplatí šetřit. Neprofesionální oprava může způsobit víc starostí, 
než výdaj kolem 100 Kč za nový kabel.  

Koaxiální spojky a přechodky – jejich dostatek a velký výběr je dnes 
samozřejmostí, a teoreticky můžeme propojit cokoli s čímkoli. V televizních 
rozvodech je lépe použít spolehlivější provedení F před starším DIN.  

Útlumové články (atenuátory) bývají součástí různých prvků TV rozvodu, převážně 
zesilovačů, kde slouží k nastavení zisku. Vyrábějí se i jako samostatné moduly s 
konektory. Používají se k vyrovnání signálových úrovní v různých místech rozvodů. 
Mohou být pevné s daným útlumem, nebo proměnné v rozsahu 10 nebo 20 dB. 
Některé typy proměnných atenuátorů umožňují tzv. by-pass pro napájecí napětí, 
jestliže potřebujeme nepřerušené napájení po kabelu současně s regulací úrovně. 
Všechny atenuátory pro TV rozvody mají na vstupu i výstupu impedanci 75 Ω. Jejich 
použití je třeba vždy pečlivě uvážit, abychom zbytečně nevnášeli do systému šum.  

 

Montáž účastnické zásuvky  

je natolik klíčovým momentem instalace každého TV rozvodu, že považuji za nutné 
se zmínit o častých chybách, kterých se dopouštějí jak amatérští technici, tak i mnozí 
"profesionálové".  

a. Výběr zásuvky. Existuje mnoho výrobků, některé velmi špatné. V našich 
obchodech lze koupit i zásuvku, kde je pro připojení koaxiálního kabelu 
použita elektrikářská "čokoláda"! Montáž tohoto zázraku rozhodně není pro 
slabší povahy. I když neplatí stoprocentně, že vzhled výrobku zaručuje kvalitu, 
u TV zásuvek máme naději, že zásuvka dobře vyhlížející bude fungovat. Při 
výběru se zaměříme na robustnější provedení (těleso zásuvky je vyrobeno 
technologií tlakového lití, nikoli z pocínovaného plechu) a na provedení 
přípojných míst pro kabely. Elektrické vlastnosti bývají u většiny výrobců 
stejné, pro nás je při nákupu důležité použití (koncová nebo průchozí) a 
odbočný útlum zásuvky. 

b. Průchozí zásuvku je možno použít i jako koncovou, nesmíme však 
zapomenout na zakončení výstupu odporem 75 Ω. Speciální rezistory pro 
tento účel se rovněž vyrábějí a každý slušný obchod s tímto materiálem by je 
měl mít. Takový obchod ovšem má i koncové zásuvky.  

c. Výběr a montáž kabelu. Můžeme-li výběr ovlivnit, volíme kabel pro vnitřní 
montáž o průměru 5 mm s PE dielektrikem, které se tak snadno nepromáčkne 
při stažení stínicím krytem zásuvky. Použití kabelu s pěnovým dielektrikem 
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sice ničemu neodporuje, je však nutno dávat větší pozor na jeho poškození. 
Příprava konce kabelu je velmi důležitá. Je nutno dbát na dostatečnou zásobu 
opletení, abychom dosáhli dobrého kontaktu se stínicím krytem po jeho 
dotažení. Přiměřená musí být i délka dielektrika před odizolovaným vnitřním 
vodičem. Dielektrikum by mělo sahat až k zajišťovacímu šroubku.  

K nejčastějším chybám při montáži kabelu patří zapomenutý drátek z opletení, který 
se omotá kolem vnitřního vodiče. Takový zkrat se lehce přehlédne. Naříznutí 
vnitřního vodiče je zase příčinou jeho ulomení, když to nejméně čekáme. Snad 
nejhorším a velmi častým prohřeškem je příliš krátký kabel, vedoucí z krabice nebo 
ze zdi. Toho se dopouštějí právě největší pečlivkové ve snaze o dokonalost a v 
samolibé víře v nesmrtelnost jejich díla. Pak stačí jediná nutná demontáž vadné 
zásuvky a neštěstí je hotovo. Téměř vždy je nutno znovu upravit konec kabelu, což 
znamená jeho další zkrácení. Taháme za kabel, Murphyho zákon pracuje, kabel se 
samozřejmě přetrhne a o nás se pokouší mrtvice. Díky vlastnímu nebo cizímu 
lajdáctví následuje zedničina a nastavování nebo výměna kabelu. Máme-li obzvláštní 
smůlu, většinou v paneláku, je kabel někde ve zdi skřípnutý, trubka není průchozí a 
podobně, čeká nás operace i v jiných oborech zvaná by-pass. Přitom by stačilo při 
původní montáži nechat 10–15 cm kabelu jako rezervu na opravy. To se vždy do 
krabice vejde.  

Pokud sami připravujeme montáž krabice do zdi, je nutné, aby okraj krabice byl ve 
stejné úrovni, jako omítka, krabici nesmíme ani zapustit, ani nechat vyčnívat přes 
okraj. Důvod je prostý. Vyčnívá-li krabice přes omítku, mezi víčkem zásuvky a 
omítkou je nevzhledná mezera. Zapustíme-li krabici příliš, víčko zásuvky 
nepřišroubujeme, protože to zkrátka nejde. Dáme-li delší šroubek, víčko stejně 
nesedí, konektory zásuvky jsou hluboko a mají špatný kontakt.  

Většina současných zásuvek má na boku montážní rozpěrky, kterými je možno 
zásuvku připevnit tak, že se po utažení jejich šroubů opřou o bok krabice. Tento 
způsob připevnění se ukázal jako velmi nespolehlivý a málokdy je zásuvka rovně. 
Použijme raději druhý způsob montáže připevněním dvěma šrouby za přírubu 
zásuvky.  

Montáž zásuvky na zeď nebo na dřevo je jednodušší, pokud nezanedbáme přípravu 
a podkladovou krabičku nepřipevníme lajdácky. I použití hmoždinek nebo vrutů 
vyžaduje jistou pečlivost, jinak nám za čas zásuvka i s krabičkou visí na kabelu.  

Místo klasické zásuvky, pokud nemáme satelitní příjem, lze použít jednoduchý 
odbočovač. TVP připojíme do konektoru TAP, přívodní kabel samozřejmě do 
konektoru IN a výstup OUT zakončíme terminátorem. Nezapojujme kabel přímo do 
TVP. To je omluvitelné pouze tehdy, máme-li jedinou anténu a jediný připojený 
přijímač.  

 

Montáž konektorů a spojování kabelů  

je nejčastější a zároveň nejpodceňovanější činností při propojování prvků rozvodu, 
vzniká zde nejvíce závad. Opravdu málokdo umí dobře osadit kabel konektorem DIN, 
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proto je lépe je vůbec nepoužívat a v nových rozvodech i při opravách používat 
zásadně prvky s konektory F, které se kromě spolehlivosti vyznačují velmi snadnou 
montáží. Tam, kde není vyhnutí, použijeme na kabel konektor F, a na něj 
našroubujeme přechodkou F-DIN. Cenový rozdíl není neúnosný a spolehlivost je 
mnohem větší. Podrobnosti montáže jsou uvedeny na str.5 této kapitoly. 

Pomocí konektorů F lze elegantně spojovat různě dlouhé úseky i různé průměry 
kabelů o stejné impedanci, neboť existují oboustranné spojky zásuvka – zásuvka, do 
nichž se konce kabelů opatřené F-konektory pohodlně zašroubují. Přesto je lépe 
používat spojek co nejméně a kde je to možné, raději vyměnit celý kabel, zejména 
starý. Každá spojka totiž znamená dva další spoje přispívající ke snížení 
spolehlivosti.  

Mimochodem, tyto konektory lze použít i v amatérských konstrukcích, kde není na 
závadu jejich jmenovitá impedance 75 Ω. Vyrábějí se i v provedení do panelu a na 
rozdíl od BNC jsou mnohem levnější. Nejsou vhodné pro časté rozpojování ani pro 
velké výkony. Domnívám se však, že vyhoví pro mnoho aplikací do 30 MHz, dokonce 
i na kabelu RG58, kde je ovšem nutno předem pocínovat vnitřní vodič, tvořený 
kroucenou licnou. Páni techničtí estéti a exaktní impedanční přizpůsobovači mi snad 
předchozí větu laskavě prominou.  

Ukažme si na několika příkladech ITA a jednodušších STA, jak je možno řešit 
přijímací televizní a FM rozhlasové systémy s ohledem na možnost jejich (ne)rušení 
blízkým amatérským vysílačem. Pro zjednodušení předpokládejme, že náš systém 
končí účastnickou zásuvkou. Výčet a popis možných problémů při odrušování 
jednotlivých typů TVP, videorekordérů a dalších dílů bytových sestav se již vymyká 
možnostem tohoto článku a vydal by na hodně silnou knihu. Proto se v závěru 
zmíním jen stručně o propojení nejobvyklejších používaných zařízení.  

Můžeme jen závidět šťastlivcům, kteří bydlí v domě s dobře instalovaným TKR. Tam 
je možno se omezit snad jen na jejich vlastní přijímací sestavu, a to jen pokud ji mají 
těsně vedle vysílacího zařízení. Většinou stačí dobře stíněná účastnická šňůra. 
Případné rušení je velmi individuální záležitostí a asi nelze dát všeobecně platící 
návod k nápravě.  

Ve všech systémech ITA a STA platí zcela nekompromisně dvě základní pravidla:  

1. Na anténní konektor všech přijímačů musí přijít signály o dostatečné úrovni. 
Dostatečnou úrovní se s hlediska kvality televizního signálu rozumí úroveň 
obrazové nosné 60-80 dBµV. Při menších hodnotách než asi 55 dBµV (podle 
citlivosti TVP) se již objevuje šum v obrazu (zrno), při hodnotách přes 80 dBµV 
dochází k přebuzení vstupních a synchronizačních obvodů TVP a obraz se 
začíná trhat, při příjmu více silných signálů dochází ke křížové modulaci.Opět 
záleží na typu TVP, některým se nelíbí již 75 dBµV, jiné snesou i 90. 
Vzhledem k možnosti rušení blízkým vysílačem je lépe udržovat úrovně vyšší, 
okolo 75 dBµV. Bude-li nutno signály zeslabovat, je nejlépe zapojit atenuátor 
až před TVP nebo použít zásuvku s větším odbočným útlumem.  

2. Je-li přijímaných signálů více než jeden, musí být jejich úroveň pokud možno 
stejná. Zde záleží na počtu a druhu přijímaných programů. Přijímáme-li jen 2 
až 4 signály kmitočtově vzdálené, nevadí rozdíl ani 10 a více dB. Jedná-li se 
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již o STA nebo TKR s mnoha programy, nesmí se úrovně signálů v rozvodu 
lišit o více než 2 dB. S ohledem na eliminaci rušení se však budeme snažit o 
co nejmenší rozdíly i u malého počtu programů. Pokud jde o rozhlasové 
signály FM vedené v jednom kabelu s televizními, jejich úroveň nosné vlny má 
být potlačena asi o 10 dB vůči nosným TV obrazu. Protože v FM pásmu však 
bývají síly signálů velmi rozdílné a v jednoduchých systémech se zesiluje celé 
pásmo FM, nastavujeme úroveň nejsilnějšího signálu o 10 dB menší než 
nosné TV obrazu. Někdy to nebývá jednoduché, bydlíme-li v blízkosti silného 
FM vysílače. Pak může pomoci kvalitní odlaďovač, zapojený na vstupu 
domovního nebo pásmového zesilovače. Někteří výrobci zesilovačů s touto 
možností počítají a osazují je jedním nebo dvěma odlaďovači, kterými lze silný 
místní signál zeslabit.  

Měření signálových úrovní  

je první a nesmírně důležitý krok před zahájením jakékoli činnosti v oblasti 
televizního příjmu.  

U starších systémů tím získáme rychlou informaci o jejich stavu, ještě než začneme 
cokoli demontovat a upravovat. Měříme a poznamenáme si (máme-li možnost) 
kmitočty a úrovně obrazových i zvukových nosných, jakož i úrovně FM signálů, 
pokud jsou ve společném rozvodu s TV. Důležitá měřicí místa jsou antény (měříme 
na konektoru anténního svodu), výstupy anténních předzesilovačů, vstupy a výstupy 
měničů, všech dalších zesilovačů, výstupy do jednotlivých větví rozvodu a výstupy 
účastnických zásuvek.  

V případě plánování nového rozvodu měříme všechny přijímané signály v místě 
předpokládané montáže antén. Práci nám velmi usnadní aktuální přehled TV a FM 
vysílačů, který najdeme na internetových stránkách ČTÚ nebo na teletextových 
stránkách jednotlivých televizí. Měříme pokud možno na všech TV kanálech, protože 
ne vždy dostaneme nejlepší signál z nejbližšího vysílače. Často zažijeme velké 
překvapení, když najdeme dobrý signál ze směru, odkud bychom jej vůbec nečekali. 
To se přihodilo například v Pardubicích. Vysílač ČT1 a ČT2 Krásné, 26 km od 
měřeného místa a platící na Pardubicku za místní stanici, měl v měřeném místě 
rozbitý signál s mnoha odrazy, zatímco vysílač na Černé hoře v Krkonoších vzdálený 
70 km produkoval o něco slabší, ale velmi čistý a kvalitní obraz na obou programech.  

Jako měřicí anténa vyhovuje krátká Yagi pro 3., případně 1. pásmo, a síto TVA 21-60 
nebo LPA pro 4. a 5. TV pásmo. Antény (kromě LPA) samozřejmě opatříme 
symetrizačními členy a dostatečně dlouhými kabely. Žádné zesilovače! Na každém 
kanálu protočíme anténu o 360 stupňů a budeme se zajímat i o odražené a cizí 
signály. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky pro pozdější vyhodnocení.  

Po kvalitním měření se zkušebními anténami můžeme téměř se 100% úspěchem 
navrhnout přijímací systém, který bude skutečně pracovat s vypočítanými úrovněmi 
až po účastnickou zásuvku.  

K vlastnímu měření je nejlépe použít některého ze speciálních měřičů TV úrovně. 
Neobsahuje-li použitý měřič obrazový monitor, je dobře měření zkontrolovat i 
vizuálně pomocí dobrého, pokud možno barevného televizoru. Pro amatéra je měřič 
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většinou nedostupný, ale je to běžné vybavení televizních servisů i soukromníků, 
kteří se zabývají stavbou TV antén a rozvodů. Občas se dá vypůjčit, téměř vždy je 
možno si měření objednat. Rozhodně se vyplatí dát 300–500 korun za kvalitní 
měření, než ztrácet čas duchařením, které vede k úspěchu jen v případě mimořádné 
přízně televizního božstva.  

Již namontované antény se dají dosměrovat pomocí obyčejného televizoru, do jehož 
anténního konektoru zapojíme proměnný atenuátor s takovým útlumem, abychom 
obraz nastavili do "zrna". Natáčením antény na minimální zrnění (šum) nastavíme 
nejlepší signál. Pokud bude v obrazu šum i po odstranění atenuátoru, je nutno použít 
anténní předzesilovač. Jestliže se obraz začne trhat, je signál pravděpodobně příliš 
silný a je nutno jej zeslabit.  

 

Praktická realizace ITA a STA  

Před návrhem našeho systému si musíme ujasnit naše požadavky na něj, co chceme 
přijímat, kam všude chceme přijaté signály dopravit, jaké antény k tomu potřebujeme. 
Tyto požadavky společně s výsledky výše popsaných měření pak konfrontujeme s 
místními podmínkami danými především vlastnickými vztahy k dotčeným objektům, 
sousedskými vztahy, posléze pak s našimi technickými a finančními možnostmi. Z 
těchto úvah nakonec vyjde většinou přijatelný kompromis a zejména dva důležité 
údaje.  

Prvním jsou předpokládané úrovně signálů z jednotlivých antén, které získáme 
předchozím měřením. Nebude na škodu počítat s hodnotami získanými z měřicí 
antény. Jsou to hodnoty minimální, které můžeme později zlepšit použitím 
ziskovějších antén. V každém případě máme jistou malou rezervu, která není nikdy 
na škodu.  

Druhým údajem je konkrétní úroveň všech signálů na výstupu účastnické 
zásuvky. Ta je předem dána, její hodnota je již zmíněných ideálních 75 dBµV, 
minimálně však 60 dBµV na vstupních konektorech všech TVP připojených k 
systému.  

Vždy je nutno mít na mysli, že málokdy najdeme dvě stejné lokality s naprosto 
stejnými signály, a proto veškerá měření musíme provést před realizací každého 
systému. Naměřené údaje se mohou velmi lišit i ve dvou místech vzdálených od 
sebe třeba jen několik metrů.  

 

Příklady řešení domovních TV systémů  

Nejprve několik ukázek zapojení od TV antén po místo, nazývejme jej X, kde je již 
dosaženo dobré kvality a přijatelných úrovní signálů a kam lze připojit buď přímo TVP 
nebo domovní rozvod, jehož jednoduchost či složitost závisí na požadavcích a 
finančních možnostech uživatele. Tento bod X je nejdůležitějším měřicím místem 
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systému. Pokud zde není přítomen kvalitní signál, žádným zásahem za tímto 
bodem nelze dosáhnout zlepšení.  

�  Příklad 1. Jedna anténa, příjem jednoho nebo více kvalitních signálů z jednoho z 
jednoho směru (obr. 2).  

Typické řešení v mnoha lokalitách v 
Praze a v blízkém okolí, v přímé 
viditelnosti vysílače Praha-Žižkov, 
který vysílá s výkonem zhruba 50 kW 
ERP na 24. kanálu program PRIMA, 
60 kW ERP na 37. kanálu program 
NOVA, a 63 kW ERP na 41. kanálu 
ČT2 a na 51. kanálu ČT1. Je to 
klasický případ, kdy vyhoví jedna 
širokopásmová anténa s nevelkým 
ziskem bez zesilovače, jestliže na 
konci koaxiálního kabelu naměříme 
všechny čtyři signály s úrovněmi od 60 
do 75 dBµV. Použijeme anténu typu 
TVA 21-60 nebo podobnou, případně 
některou z nabídky širokopásmových 
YAGI nebo LPA (Logaritmicko-
periodická soustava). Při jejich výběru 
je třeba si uvědomit, že ne všechny 
YAGI a LPA fungují v celém pásmu 
UHF, jak je požadováno pro příjem 
vysílače Praha-Žižkov. Konec 

koaxiálního kabelu (X) opatřený příslušným konektorem můžeme zapojit přímo do 
TVP. Záměrně zdůrazňuji koaxiální kabel, protože zejména v Praze ve starší 
zástavbě lze spatřit lesy takových antén, z nichž vedou dvoulinky 300 Ω dlouhé třeba 
30 m. To si o rušení přímo koleduje. Můžeme jen hádat, jak je ta dvoulinka připojena 
do antény nebo do TVP.  

Délka koaxiálního kabelu k TVP může být libovolná, musíme však respektovat jeho 
útlum na používaných kmitočtech.  

V lokalitě jako je Praha může docházet k mnoha odrazům a záleží jen na souhře 
šťastných náhod, zda se nám podaří všechny tyto programy přijímat bez "duchů". 
Můžeme k tomu přispět alespoň dokonale a pečlivě provedenou montáží. Různé 
pokojové nebo podkrovní antény se širokopásmovými zesilovači 1-60. kanálu a 
ziskem 30 dB k úspěchu rozhodně nevedou, přinejmenším pokud jde o nebezpečí 
vzniku TVI.  

Příklad 2. Jedna anténa, slabší signály dobré kvality, širokopásmový zesilovač 
(obr. 3)  

V některých místech nepříliš vzdálených od Prahy lze výše uvedené programy 
přijímat rovněž na jednu anténu, ale úroveň signálů nedosahuje potřebné hodnoty. V 
tomto snad jediném případě by mohl být akceptovatelný širokopásmový 
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zesilovač pro 4-5. pásmo. Nemá však cenu se snažit o zázrak, jestliže z antény 
nedostaneme minimálně 45-50 dBµV. Pak je možno použít zesilovače se ziskem 15-
20 dB a přijatelným šumovým číslem okolo 2 dB, který je v obchodech k dostání za 
cenu asi 250 Kč. Zesilovač musí mít na vstupu i výstupu konektory F, jinak je jeho 
zapojení do kabelu nespolehlivé. Pokud možno se vyhneme zesilovači určenému k 
namontování do anténní krabice místo symetrizačního členu. Použijeme-li krátký 
přívod od antény (3–8 metrů, aby zesilovač mohl být pod střechou) nemusíme se 
obávat komplikací. K tomu je nutná kvalitní, stíněná napájecí výhybka, opět s 
konektory F, kterou můžeme namontovat do kteréhokoli místa na kabelu před bodem 
X.  

Tohoto uspořádání však nemůžeme použít v případě, že na anténu dopadají silné 
signály jiných kmitočtů, byť by byly i z jiných směrů. Nejedná se vůbec o výjimečný 
případ, výkonných vysílačů je z tohoto pohledu až příliš. Širokopásmový zesilovač 
spolehlivě zesílí všechno, včetně rušivých signálů, které mohou zahltit jeho vstup 
nebo vstup TVP, či interferovat se signály užitečnými. Nepomůže ani mírné 
odsměrování antény v domnění, že rušivý signál bude potlačen. Možná ano, ale 
spolehlivě si tak pomůžeme k duchům v obrazu. Zbývá nám jediná možnost, a to je 
více samostatných antén.  

Výše popsaný příklad nelze doporučit ani v blízkosti amatérského vysílače, bohužel 
právě ten se k naší smůle vyskytuje nejčastěji.  

Ještě několik poznámek k anténním zesilovačům. Nejlepším zesilovačem je žádný 
zesilovač, je lépe dát přednost kvalitnější anténě. Nemůžeme-li se jeho použití 
vyhnout, volíme kvalitní kanálový a jen s takovým ziskem, abychom signál zbavili 
šumu a připravili jej pro další zpracování. Zesilovač použijeme, dostáváme-li z antény 
signál slabší než 60 dBµV. Pro signály o úrovni 45-55 dB postačí levný zesilovač s 
běžnými tranzistory řady BFR, BFT apod., s nimiž lze dosáhnout šumového čísla asi 
1,5-2 dB. Pro vylepšení signálů 35-40 dBµV již musíme sáhnout po dobře navržené a 
provedené konstrukci s tranzistory GaS FET (samozřejmě podstatně dražší), které 
dávají naději na šumové číslo pod 1 dB.  

S úrovněmi signálu 30 a méně dBµV si již nemusíme lámat hlavu; naše šance je v 
takovém případě nulová.  

O umístění kanálových zesilovačů a jejich napájení platí to, co již bylo řečeno v 
odstavci o zesilovačích širokopásmových. S kvalitním nízkoútlumovým kabelem si 
bez obav můžeme dovolit (s výjimkou extrémních případů) umístit předzesilovač i 
pod střechu nebo ještě dále od antény. Používáme-li externí filtry, propusti nebo 
zádrže, vždy je zapojíme až za anténní zesilovač, jinak si zhoršíme šumové poměry 
o útlum těchto filtrů.  

Používání anténních zesilovačů v TV praxi se v poslední době až na výjimky 
omezuje na zlepšení příjmu TV PRIMA, která v ČR ještě nepokrývá celé území, a tak 
jsme často odkázáni na dálkový příjem nebo převaděče s malým výkonem. 
Nejlepším řešením pro toho, kdo si to může dovolit, je samozřejmě příjem Primy a 
dalších českých programů pomocí satelitní techniky.  

�  Příklad 3. Signály o různé úrovni z různých směrů, více antén (obr. 4)  
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Je to patrně nejobvyklejší situace, s jakou se můžeme setkat, příklad je z Mostu. V 
měřeném místě byly pomocí krátkých měřicích antén zjištěny tyto signály:  

10. kanál Krašov (Plzeň) NOVA 68 dBµV kvalitní 

12. kanál Buková hora (Ustí n/L.) NOVA 71 dBµV

použitelné, 
problém 
se zvukem 
stereo 

24. kanál Praha-město (Žižkov) PRIMA 37 dBµV šum 

33. kanál Buková hora (Üstí n/L.) ČT1 79 dBµV použitelné 

35. kanál Jedlová hora (Chomutov) ČT2 77 dBµV kvalitní 

38. kanál Klínovec (Jáchymov) ČT1 65 dBµV kvalitní 

35. kanál Jedlová hora (Chomutov) ČT2 77 dBµV kvalitní 

47. kanál Široký vrch (Most) PRIMA 60 dBµV kvalitní 
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48. kanál Krašov (Plzeň) ČT2 68 dBµV kvalitní 

50. kanál Buková hora (Ustí n/L.) ČT2 91 dBµV duchy 

52. kanál Jedlová hora (Chomutov) ČT1 75 dBµV kvalitní 

Po subjektivním zhodnocení s barevným TVP byly vybrány kanály 10, 35, 47 a 52. 
TV NOVA na 10. kanálu se při použití antény TA1211 výrazně zlepšila. Pro příjem 
ČT1 a ČT2 bylo instalováno síto TVA2160 a pro TV PRIMA vyhověla Yagi TA2047. 
Dlouhá Yagi pro 47. kanál se ukázala jako velmi dobrá vzhledem k silnému signálu 
ČT2 na 48. kanálu přicházejícímu z boku.  

Po instalaci těchto tří antén byly naměřeny tyto hodnoty:  

10. kanál Krašov (Plzeň) NOVA 72 dBµV kvalitní

35. kanál Jedlová hora (Chomutov) ČT2 77 dBµV kvalitní

47. kanál Široký vrch (Most, místní převáděč) PRIMA 66 dBµV kvalitní

52. kanál Jedlová hora (Chomutov) ČT1 75 dBµV kvalitní

Jedná se o velmi příznivý případ s poměrně silnými signály, které pro kvalitní příjem 
na dvou průměrných barevných TVP není třeba zesilovat. V lokalitě jako je Most je 
však třeba zabránit bočnímu příjmu silných a kmitočtově blízkých signálů a jejich 
nežádoucímu ovlivňování slabších signálů užitečných. V některých místech se jedná 
zejména o velmi silný 50. kanál z Ústí n/L:, přijímáme-li 1. program na 52. kanálu z 
Jedlové hory. Proto byly v pásmu UHF zařazeny kanálové filtry pro kanály 35, 47 a 
52, sloužící zároveň jako slučovač. Pro přidání TV NOVA na 10. kanálu posloužil 
pasivní slučovač, na jehož výstupu (X) tak byly získány všechny požadované signály. 
Při pečlivé montáži je útlum na kabelech a konektorech malý, a tak nejslabší ze 
signálů TV PRIMA může mít úroveň kolem 60 dBµV, což je na spodní hranici 
dobrého příjmu.  

Všimněte si, že ani zde není třeba anténního zesilovače. Vstupní úrovně jsou 
dostatečné, bez šumu, a to i po průchodu kanálovými filtry.  

�  Příklad 4. Velmi rozdílné signály ze dvou směrů v blízkosti silného KV vysílače 
(obr. 5)  
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Skutečná situace v horské lokalitě ve Vrchlabí ve vzdálenosti asi 10 km od silného 
vysílače ČT1, ČT2 a NOVA na Černé hoře. Tyto signály dosahují v některých 
místech úrovně přes 90 dBµV i na krátkých anténách, zatímco o několik set metrů 
dále mohou být podprůměrné. K tomu se přidává množství silných odrazů od 
okolních hor, ve vyšších polohách silné signály vysílače Ještěd, Krásné a několika 
okolních převaděčů, které jsou v tomto prostředí nutností. Signálů mnoho, 
použitelných málo.  

V tomto případě docházelo k rušení televize u blízkého souseda jednoho amatéra a 
bylo lhostejné, zda vysílal se 100 nebo 700 Watty. Pracovníci ČTÚ neshledali na 
vysílací straně žádné závady. Vysílací antény jsou od televizních vzdáleny asi 20 
metrů. Rušení bylo nepravidelné. Někdy slabé, jindy byl obraz úplně roztrhaný a 
místo TV zvuku bylo slyšet CW nebo srozumitelné SSB. Rušení se měnilo s 
počasím. Prohlídka ITA u souseda na první pohled naznačovala, že nerušený příjem 
je pouhým zbožným přáním a následné měření pak tento dojem jen potvrdilo.  

Zatímco na anténních svodech byly úrovňově velmi rozdílné, ale dobré signály, na 
vstupech dvou TVP byly slabší o 20-25 dB, zašuměné a s výrazným moaré. ITA mezi 
anténami a TVP sestávala z nedefinovatelného shluku pocínovaných krabiček s 
viklajícími se IEC konektory, navzájem různě propojených, a vše bylo nakonec 
zesíleno něčím, co připomínalo anténní předzesilovač pro 1. až 60. kanál. Do tohoto 
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"systému" navíc pršelo, což skýtalo další netušené možnosti. Antény samotné byly 
velmi dobře profesionálně instalovány a dodávaly signály ve výborné kvalitě.  

Odrušování začalo asi hodinovým přesvědčováním souseda o jeho demokratickém 
právu na sledování TV pořadů a stejném právu amatéra na vysílání. Následovalo 
vysvětlování, proč nejúčinnější terapií pro jeho ITA bude použití štípaček a nejbližší 
popelnice. Zbývalo se dohodnout na přijatelné ceně a termínu montáže nového 
systému a nejobtížnější etapa odrušování byla úspěšně završena. Zbytek, návrh 
technického řešení a vlastní provedení už byla jednoduchá záležitost. Pravda, paní 
domácí občas narušovala plodnou diskusi nesouvislými výkřiky, tušíc brzký konec 
problému a nehodlajíc se smířit s nastalým a jistou nudu přinášejícím vývojem 
situace, byla však vzápětí pacifikována vlastním manželem a za použití posledního 
argumentu zrychlených dveří se stáhla do ústraní.  

Měřením na anténách byly tedy zjištěny tyto úrovně:  

11. kanál NOVA Černá hora 77dBµV 

23. kanál ČT 1 Černá hora 92 dBµV

40. kanál ČT 2 Černá hora 98 dBµV

45. kanál PRIMA Litický Chlum 54 dBµV

Všechny tyto signály byly bezvadné a bez duchů, jen na 45. kanálu byl mírný šum. 
Za podobné situace tak velké rozdíly nejsou na závadu, záleží jen na tom, jak s nimi 
naložíme.  

Antény vzhledem k jejich kvalitě byly ponechány včetně kabelů beze změn, jen 
konektory byly nahrazeny provedením F. Pro každý UHF kanál byl použit kanálový 
pásmový filtr, zapojený do anténního přívodu, na 45. kanálu až za anténním 
kanálovým zesilovačem. K tomuto účelu byl zakoupen a upraven kanálový 
slučovač/filtr, určený původně pro příjem programů z vysílače Praha-Žižkov. Do 
přívodu od antény 11. kanálu pro TV NOVA byla zařazena horní propust se 
zlomovou frekvencí 174 MHz (začátek III. TV pásma) jako opatření vůči případnému 
zahlcení z KV.  

Signál TV PRIMA byl zesílen o 20 dB, po průchodu filtrem bylo na jeho výstupu 70 
dBµV. Signál TV NOVA měl za filtrem úroveň 73 dBµV. Tyto úrovně již postačí pro 
dobrý příjem, avšak při požadavku rozbočení pro plánované čtyři TVP bylo nutno 
zařadit asi 20 dB zesilovač. Signály ČT1 a ČT2 přijímané jednou anténou se naopak 
musely zeslabit. Po sloučení takto upravených signálů jsme získali jeden výstup (X) s 
přibližně vyrovnanými hodnotami na úrovni 82 dBµV. Následuje čtyřnásobný 
rozbočovač a účastnické koncové zásuvky s odbočným útlumem 4 dB. S útlumem 
kabelů a přechodů na konektorech dostáváme na vstupních konektorech televizorů 
úrovně kolem 68 dBµV.  

Po těchto úpravách rušení zcela ustalo. Vysílací zařízení je Kenwood TS-570 a PA s 
výkonem 600-800 Wattů podle použitého pásma. Antény jsou 3-el. Yagi pro 14-28 
MHz a dipóly pro 3,5 a 10,1 MHz.  
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Rušení se neobjevilo ani při nasměrování KV Yagi na televizní antény. Na vysílací 
straně nebyla proti TVI prováděna žádná opatření.  

�  Příklad 5. TVI od amatérského vysílače (Chomutov, obr. 6)  

 

Rušený TV systém je od vysílače vzdálen asi 50 metrů. Sám sebe amatér neruší, 
jeho domovní TV rozvod byl realizován podle zásad popsaných v tomto článku. 
Výkon jeho vysílače je asi 800 W.  

TV rozvod rušeného souseda montovala odborná firma při stavbě domu. Příjem 
základních českých programů je terestrální (pozemní), doplněný družicovým 
přijímačem pro satelit ASTRA a systémem UPC Direct. TVI se projevovalo silným 
moaré v obrazu při vysílání na některých pásmech. Kromě toho byl i bez rušivého 
amatérského vysílání silně zhoršený obraz na většině kanálů UPC Direct, a velmi 
špatný obraz pozemní TV PRIMA.  

Rušení amatérským vysíláním mělo jednoduchou a snadno odstranitelnou příčinu. 
Do vstupu satelitního multipřepínače určeného pro připojení antén pozemního příjmu 
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pronikal silný signál vysílače. Došlo k zahlcení některých obvodů multipřepínače, 
které nejsou nijak odolné vůči tak silnému vf poli. Pomohlo zařazení horní propusti 
174 MHz do tohoto vstupu a rušení bylo beze zbytku odstraněno.  

Druhý problém byl díky "odborné firmě" poněkud složitější. Pro příjem ČT1, ČT2 a 
PRIMA byla použita jedna anténa typu "síto", protože všechny signály přicházely z 
jednoho směru. To by bylo v pořádku, kdyby všechny měly stejnou úroveň. ČT1 (52. 
kanál) a ČT2 (35. kanál) ze základního vysílače na Jedlové hoře však produkovaly 
na anténním konektoru 82 dBµV, zatímco chomutovský převaděč se svými 8 W ERP 
pouhých 40 dBµV. 

Protože na vstup multipřepínače je vzhledem k následným ztrátám nutno přivést 
pozemní signály s úrovní kolem 80 dBµV, vyřešili naši přátelé problém geniálně 
jednoduše, leč, jak by asi řekl pan Werich, blbě. Do zmíněné antény zařadili kanálový 
zesilovač na 42. kanál se ziskem 20 dB, čímž získali na jeho výstupu 60 dBµV. Silné 
signály K52 a K35 nechali klidně propasírovat tímto zesilovačem. Filtr zesilovače je 
zeslabil o 40 dB, tranzistory zesilovače je zase o 20 dB zesílily a výsledkem byly tři 
stejně silné signály s úrovní cca 60 dBµV. A protože levné kanálové zesilovače s 
ohledem na šumové číslo mají filtr zařazen až za prvním tranzistorem, tento 
tranzistor se signály ČT1 a ČT2 zahltil a vytvořil na Primě viditelné moaré, jež všichni 
velkoryse ignorovali. Silné ČT1 a ČT2 prošly kupodivu bez viditelného zhoršení. 
Takže šikulové byli spokojeni. Přidali 10. kanál s TV NOVA, všechno to ještě o 20 dB 
zesílili a pustili do systému. Po dodatečné montáži UPC Direct se zjistilo ještě rušení 
většiny programů signálem TV PRIMA.  

Pan domácí samozřejmě účinky těchto lahůdek hodil na chudáka amatéra, který měl 
navíc tu smůlu, že ho skutečně rušil. Nicméně je třeba spravedlivě poznamenat, že 
po vysvětlení problému se tito rozumní sousedé inteligentně dohodli a každý uhradil 
náklady za nápravu nedostatků na své straně.  

Popsané závady byly odstraněny takto (obr. 7):  
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Kanálový zesilovač pro K42 byl vyřazen a signály ČT1 a ČT2 přivedeny do 
multipřepínače bez zesílení. V místě byl naštěstí dost dobrý signál TV PRIMA z 
vysílače Praha-město na K24 s úrovní 41 dB a z jiného směru, než Jedlová hora. 
Byla tedy použita 20-prvková anténa TA2024 (úroveň signálu vzrostla na 45 dBµV) s 
kanálovým zesilovačem. Po sloučení s K10 (NOVA) následovalo zesílení o necelých 
20 dB a další sloučení s K35 a K52. Tím jsme získali všechny čtyři velmi čisté signály 
s úrovní cca 80 dBµV, které po připojení do systému již nenapáchaly žádné škody.  

Poslední dva příklady uvádím jen jako zmínku o existenci dalších možností. Jejich 
podrobný výčet není možné zpracovat, neboť každý uživatel má jiné požadavky a ty 
je nutno řešit zcela samostatně. Zejména při realizaci příjmu satelitních analogových i 
digitálních programů, kterých existují stovky, vycházejí tyto systémy velmi složité a 
nákladné. Uspokojení choutek mnohého satelitního maniaka (to nemyslím nijak 
hanlivě, je to srovnatelné s námi krátkovlnnými šílenci) znamená spoustu hodin práce 
a mnohatisícové náklady.  

 7  -   35                             ze  43 



�  Příklad 6. Jednoduché doplnění ITA o příjem z družice ASTRA (obr. 8)  

 

Zde je nutno splnit dva základní požadavky. Prvním je instalace hvězdicového 
systému, satelitních TV zásuvek a multipřepínače, jehož složitost a cena roste 
geometricky s přepínacími možnostmi a počtem výstupů pro satelitní přijímače.  
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Druhý požadavek se týká připojení antén pro pozemní příjem. Platí zde vše, co již 
bylo řečeno. Každý multipřepínač má konektor pro připojení pozemní TV a do něj 
musíme připojit již zpracované a sloučené signály s úrovní asi 75-80 dBµV.  

�  Příklad 7. Jednoduchá STA s konverzí do III. TV pásma a do speciálních kanálů 
(obr. 9)  

STA představuje rozumné řešení televizního a rozhlasového příjmu ve větších 
domech, pokud v nich není zaveden kabelový rozvod. Podobným způsobem lze 
rovněž instalovat přijímací zařízení v menších lokalitách s rodinnými domky. Odpadly 
by tak nevzhledné a všelijak instalované individuální antény, nemluvě o minimálním 
nebezpečí různých poruch. Je až neuvěřitelné, jak je tato otázka zanedbána při 
plánování nových sídlišť rodinných domů v cenách několika milionů korun , kde se 
projektant vůbec nezabývá takovým fenoménem, jako je televize. Inženýrské sítě pro 
společný TV příjem většinou nejsou projektovány a majitel nového domu pak může 
mluvit o štěstí, když v typovém projektu je pamatováno alespoň na TV zásuvky. Pak 
volá SOS, aby mu někdo honem udělal televizi a je překvapen, když musí zaplatit 
kolem deseti tisíc korun za instalaci antén a dalšího zařízení, aby měl signál 
minimálně ve dvou místnostech.  

Dodatečná výstavba STA nebo malých TKR mezi rodinnými domy má ovšem jedno 
typicky české úskalí, a to je neochota k jakékoli domluvě o financování a provedení 
takové stavby, takže jakékoli podobné snahy bývají předem odsouzeny k nezdaru.  
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Typickou konstrukční vlastností STA a TKR je konverze přijímaných signálů do III. TV 
pásma a kmitočtově blízkého okolí, aby se omezil vliv útlumu kabelů na vyšších 
kmitočtech. To je možné provést dvěma způsoby. Jednodušší je kmitočtový měnič 
(směšovač), kde se TV signál přesměšuje buď přímo nebo na mezifrekvenční 
kmitočet a z něho pak na požadovaný kanál. Druhý způsob je demodulace obrazu i 
zvuku a jejich následná přeměna na vf televizní signál v modulátoru, jehož vf výstup 
je naladěn na žádaný kanál. V praxi se kombinují oba způsoby, a to měniče pro 
pozemní TV a přijímače s modulátory pro satelitní příjem. Přímý rozvod signálů se 
používá jen pro FM rozhlas, nebo v malých STA do cca 12 účastníků, kde nejsou 
příliš dlouhé kabely k TV zásuvkám.  

Druhým důvodem pro konverzi do jiných kmitočtů je nebezpečí dvojího příjmu, tj. 
jednou z antény a podruhé nakmitáním signálu na jiném místě rozvodu, což se 
projeví jedním nebo více odrazy zejména v místě silného pole TV vysílače.  

Mechanické provedení ITA a STA  

Tato zařízení bývají konstruována jako tzv. hlavních stanice. Vše je namontováno do 
plechové skříně umístěné na vhodném místě domu, vybavené rozvodem s několika 
zásuvkami 230 V, do níž se přivedou svody všech antén a namontuje celé zařízení 
včetně pasivních rozbočovačů. Ze skříně pak vedou kabely do jednotlivých místností 
nebo bytů. Ve velkých vícevchodových domech obvykle vede jeden kabel do 
každého vchodu, kde bývá ještě malá rozvodnice se samostatným domovním 
zesilovačem a pasivním rozbočovacím systémem do jednotlivých stoupacích vedení 
nebo bytů v případě hvězdicového rozvodu.  

Technologie montáže antén STA je dávno vyřešena a ověřena dlouholetou praxí. 
Používají se vesměs ocelové stožáry o průměru 76 mm ukotvené v trámech 
sedlových střech nebo v boční stěně domu pomocí dostatečně dimenzovaných 
výložníků. Pro panelové domy se vyrábějí střešní panely s průchozí trubkou pro 
zasunutí a ukotvení stožáru. Pro vlastní připevnění antén se používají jednoduchá 
nebo dvojitá výložníková ramena z povrchově upravených ocelových trubek, jejichž 
průměr odpovídá rozměrům upevňovacích elementů na anténě, takže montáž je 
rychlá a jednoduchá. V dobře zásobených prodejnách je dnes samozřejmostí i 
rozsáhlý sortiment poměrně levné anténní bižuterie, z níž je mnoho prvků 
použitelných i v radioamatérské praxi.  

Mimochodem: "panelákový" radioamatér, který bydlí pod zrušeným stožárem STA a 
má možnost jej získat nebo opětně nainstalovat pro své účely, může mluvit o 
úspěchu srovnatelném s výhrou ve sportce.  

Takové řešení lze jen doporučit. Pokud je dobře upevněn, je stožár je velmi pevný a 
stabilní a bez dalšího kotvení udrží v silném větru i pětiprvkovou KV anténu s 
rotátorem.  

 

Připojení více TVP v malých rozvodech (obr. 10).  
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K rozbočení signálu pro dva i více TVP lze použít jak pasivních rozbočovačů, tak 
odbočovačů. Je nutno jen zajistit dostatečné úrovně signálů, které by v žádném 
místě systému neměly klesnout pod 65 dBµV a na vstupním konektoru TVP 
nepřesáhnout 80 dBµV.  

Domovní rozvod STA se stoupacím vedením (obr 11):  

 

Běžný systém ve starší panelové zástavbě ve vícevchodových domech. Pro každý 
vchod (4-8 podlaží) je zpravidla použit jeden domovní zesilovač, z něhož jsou signály 
rozbočeny do 2-3 stoupacích vedení (stoupaček), v nichž jsou účastnické zásuvky 
zapojeny sériově pro byty umístěné nad sebou. Ve výškových budovách se osazuje 
domovní zesilovač pro každých 6-8 podlaží. Použitím zásuvek s různým odbočným 
útlumem je zajištěna přibližně stejná úroveň signálů na vstupech všech TVP. Výstup 
posledního odbočovače (zásuvky) je zakončen ohmickým odporem 75 Ω, jinak hrozí 
vznik odrazů na vedení a zhoršená kvalita obrazu.  

Je zde jedna nevýhoda: Při poruše nebo odpojení jedné zásuvky dojde ke zhoršení 
nebo ztrátě signálů ve všech dalších směrem od zdroje. Kromě klasických poruch je 
tento systém ohrožen ještě typicky českým výskytem zlepšovatelů, kteří v domnění, 
že přímým připojením jejich TVP ke kabelu vedoucímu ze zdi získají lepší obraz nebo 
víc programů, zcela zlikvidují příjem svým sousedům.  

Stalo se jistému kolegovi v roce 1991 v Teplicích, kde jsme v jednom paneláku 
vyměňovali kabely a zásuvky za novější (tenkrát se ještě vše zapojovalo sériově): 
Postupoval od 8.patra dolů, aby po každé výměně zásuvky mohl zkontrolovat signál 
přicházející z rozvodnice TKR na střeše. Když byl v pátém patře, žádný signál 
nenaměřil. Po usilovném hledání domnělé vlastní chyby a použití další zásuvky pro 
jistotu a se stejným výsledkem, se vrátil do bytu v šestém patře, zda nenajde chybu 
tam. Našel. Tamní nájemník během těch pár minut zásuvku promptně odmontoval a 
připravil k sobotnímu prodeji na burze....  
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Domovní rozvod zapojený "do hvězdy" (obr. 12)  

 

Hvězdicový domovní rozvod odstraňuje předešlé nevýhody a je nezbytný v 
systémech placené TV a kabelových multifunkčních sítích, kde se používá 
účastnických terminálů se zpětnou komunikací v kmitočtovém pásmu 5–30 MHz..  

V této obousměrné soustavě musí být všechny pasivní i aktivní prvky průchozí pro 
kmitočty ve zpětném směru (zpětné kanály). To znamená, že od hlavní stanice síť 
propouští kmitočty 40–860 MHz, od účastníka pak 5–30 MHz. Tím je zajištěna 
obousměrná komunikace pro připojení Internetu, zabezpečovací techniky, 
speciálních placených programů a dalších služeb.  

Obr. 12 ukazuje jednodušší televizní (jednosměrnou) variantu domovního 
hvězdicového rozvodu v domě o 72 bytech. Stejně jako u předchozího příkladu je 
rozkresleno zapojení jednoho vchodu a stoupačky, ostatní jsou identické.  

Základní opatření proti TVI  

Ukazuje se, že při kvalitní montáži celého TV systému většinou není třeba podnikat 
další kroky k zabránění vzniku TVI. Pokud se rušení přesto objeví, zkusíme zařadit 
horní propust 174 MHz do bodu X systému. V místech příjmu I. TV pásma to bude 
propust, potlačující již kmitočty pod 47 MHz. V některých případech je nutno zapojit 
horní propust těsně před konektor TVP. Při užití širokopásmového anténního 
předzesilovače bývá toto opatření neúčinné, protože dochází k zahlcení vstupu 
zesilovače silným signálem. Pak je nutno zesilovač odstranit a pokud je nutný, 
nahradit jej kanálovým.  

Propojení audiovizuálního řetězce v bytě  
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Jedná se o vzájemné propojení všech přístrojů sloužících k příjmu rozhlasových a 
televizních programů, včetně záznamových zařízení. Zde se vyskytují problémy 
vyplývající z neznalosti funkce jednotlivých přístrojů, jednak z nevhodného propojení. 
U satelitních přijímačů a videorekordérů se často vyskytuje vf rušení způsobené 
nevhodným naladěním jejich modulátorů, pokud jsou použity. Proto je třeba nastavit 
kmitočet nosné těchto modulátorů co nejdál od přijímaných TV signálů. Nejlepším 
opatřením je ovšem vyřadit je z činnosti a pro přenos AV signálů používat výhradně 
přímého propojení s televizorem pomocí zásuvek SCART, případně CINCH, které 
jsou na zadním panelu přístroje k tomuto účelu připraveny. Vyhneme se tím jedné 
možnosti rušení a získáme mnohem kvalitnější obraz i zvuk, neboť jejich kvalita není 
degradována zbytečnou demodulací a modulací.  

Setkal jsem se s případem, kdy videorekordér novější výroby měl naprogramován 
vnitřní modulátor na 60. kanál a shodou okolností byl používán v místě, kde jeho 
uživatel přijímal TV PRIMA z vysílače Ještěd na stejném kanálu. Naneštěstí 
modulátor nešel vypnout, pouze přeladit na frekvenci, kde neškodil.  

Kvalita vlastního propojení přístrojů je dána především kvalitou konektorů a pečlivostí 
věnované jejich instalaci.  

Montáž konektorů CINCH a SCART patří většinou do oblasti hororových prací, 
kterým je lépe se na hony vyhnout a raději koupit hotové šňůry. I tam je však velké 
nebezpečí, že koupíme zmetky Pro výrobu netypických nebo dlouhých kabelů s 
konektory CINCH je dobře koupit dražší, zlacené celokovové typy. U jiných hrozí 
nebezpečí při neopatrném pájení, kdy se izolace nekvalitních konektorů rozteče a 
uvolní se nýtované spojení pájecího očka se středním kolíkem konektoru. Proto je 
nejlépe pájet všechny konektory s nasazeným protikusem, který odvádí teplo.  

Pokud jde o vf konektory, jako nejlepší se ukázala kombinace kabelových konektorů 
F a přechodů F-DIN. .  

Vzhledem k možnému nakmitání rušivých napětí je nutno zásadně všude používat 
stíněné nebo koaxiální kabely, a to i na přívody k reproduktorům, kde vzhledem k 
jejich délkám je pravděpodobnost rušení velmi vysoká. Nestíněný kablík délky kolem 
2,5 m v blízkosti vysílače pro 28 MHz nebo CB může při nešťastné konstelaci 
dokázat ve zvuku neslýchané efekty. Všeobecně řečeno; každý propojovací kabel, 
jehož elektrická délka je čtvrtinou vlnové délky (nebo jejím násobkem) blízkého 
vysílače může být příčinou rušení.  

U přívodu k reproduktorům většího výkonu je ještě zapotřebí dbát na dostatečný 
průřez vnitřního vodiče použitého kabelu.  

Závěr  

Cílem tohoto článku bylo pokud možno srozumitelné pojednání o přijímacích TV 
systémech a jejich montáži s ohledem na minimalizaci rušení od amatérských stanic. 
Nelze dát jednoznačný návod vedoucí ke stoprocentnímu úspěchu, neboť každá 
situace a lokalita je zcela unikátní, nicméně dodržování určitých zásad a 
respektování fyzikálních zákonů nemůže nikdy uškodit.  
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Nakonec si dovoluji všem zájemcům nabídnout spolupráci a pomoc při případném 
měření signálu a odrušování, pokud budou ochotni uhradit alespoň náklady na cestu 
a dodaný materiál.  

František Dušek, OK1WC, 
P.O.BOX 73, 543 01 Vrchlabí 
e-mail ok1wc@seznam.cz  

 

Na obr. 13 jsou symboly použité ve schématech  

Literatura:  

o Katalogy komponentů pro televizní přijímací systémy  
o The ARRL Handbook 2000  

Obrázky kresleny ve spolupráci s OK1ZF.  
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8. Krátkovlnné transceivery 
 
Jiří Deutsch, OK1FT; Jan Kučera, OK1NR; František Dušek, OK1WC, Julius Reitmayer, OK1NE 

Trochu historie 
Asi do poloviny 70. let minulého století se v profesionálních službách i mezi amatéry 
tehdejšího východního bloku používaly krátkovlnné sestavy složené převážně ze 
samostatných přijímačů a vysílačů nejrůznějších konstrukcí a výrobců. Mnozí 
radioamatéři nejprve získávali přístroje a materiál z vojenských zásob německé, 
americké a britské armády, později i ruské a české provenience. Z tohoto období 
vzešla celá řada vynikajících amatérských techniků a konstruktérů. K nejznámějším 
patřili OK1BI, OK2ABU, OK1WBK, OK1WAB, OK2JI, OK1AIY, OK1GV, OK1FT, 
OK1AHO, OK1KW, OK3AU a mnozí další.  
 
Transceiver (TRX, TCVR) - vysílač a přijímač laděný souběžně „jedním 
knoflíkem“. Odpadá tak ladění vysílače na protistanici samostatným ladicím 
prvkem.  
 
Historie prvních transceiverů začíná již před druhou světovou válkou, kdy pro 
potřeby fonických spojení na krátké vzdálenosti v armádě byla vyvinuta jednoduchá 
elektronková zařízení pracující provozem FM nebo AM v pásmu metrových vln. Na 
obr. 1 je jeden z mnoha takových transceiverů. 
 Obr.1. WS17:
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Po druhé světové válce 
nastal obrovský rozmach 
jak amatérského vysílání, 
tak konstruktérské 
činnosti. Až do poloviny 
padesátých let se u nás k 
nenáročným pokusům 
hojně používaly amatérské 
konstrukce s jednou nebo 
několika málo 
elektronkami pro pásma 
86 (tehdy povolené), 144 a 
430 MHz. Přijímací cesta 
byla bez výjimky zapojena 
jako superreakční 
detektor, vyznačující se 
vysokou citlivostí. Vysílací 
část tvořil sólooscilátor s 
jednou elektronkou a další 
elektronka sloužila 
většinou jako AM nebo FM 
modulátor. Typickým 
představitelem takového 
transceiveru tovární 
výroby u nás byla známá 
vojenská souprava RF11 z 
výroby tehdejšího 
národního podniku TESLA 
(obr.2):  
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Obr. 2. RF11 
 
Krátkovlnné transceivery 
tovární výroby pro 
amatérská pásma se ve 
světě začaly ve větší míře 
používat na přelomu 
šedesátých a 
sedmdesátých let 
minulého století. Jednalo 
se především o výrobky 

amerických a japonských firem Heathkit, Collins, Trio-Kenwood, Sommerkamp, 
Yaesu, Ten-Tec, Icom a mnoho dalších. Za politických a ekonomických poměrů v 
Československu však byla koupě takových zařízení zcela vyloučena. Našim 
amatérům tedy nezbývalo, než setrvat u inkurantních přijímačů s amatérskými 
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vysílacími doplňky, nebo se pokusit o vlastní stavbu transceiveru. Zdařilých 
amatérských konstrukcí však vzniklo velmi málo. Z těch reprodukovatelných snad 
jen Z-styl od OK2ABU, M-160 a M-02 OK1MWW, Kentaur OK1WBK nebo 
transceiver UW3DI z bývalého Sovětského svazu. Výborné přístroje vznikly i v 
dílnách OK1AIY, OK1BI, OK2JI a jiných, ale vzhledem k méně dostupným 
součástkám nebo technologiím nebylo možné zajistit jejich opakovatelnost v 
běžných amatérským podmínkách. 
V rámci Svazarmu vznikla v 70. letech Ústřední radiodílna Svazarmu, později 
přejmenovaná na podnik Radiotechnika Teplice. Tento podnik, v němž většinu 
vývojových pracovníků tvořili radioamatéři, vyráběl mimo jiné i KV a VKV 
transceivery, z nichž stojí za zmínku CW/SSB transceiver OTAVA pro krátké vlny a 
CW/SSB/FM transceiver Sněžka pro pásmo 145MHz, určené a dodávané především 
svazarmovským radioklubům. V mezích tehdejších možností nebyly tyto výrobky 
nejhorší, jejich koncepce a provedení však byly poplatné stavu socialistického 
hospodářství. Výroba KV transceiveru nové generace známého pod názvem LABE 
skončila fiaskem.  
V této souvislosti nelze nevzpomenout asi prvního československého transceiveru 
pro krátké vlny, s nímž se naši radioamatéři seznámili již ve druhé polovině 50. let. 
Byla to známá vojenská radiostanice RM31 (obr. 3), která tehdy byla ve vybavení 
mnoha radioklubů. Umožňovala provoz CW a AM s výkonem 5 W a na svou dobu 
byla poměrně moderní koncepce. Z amatérských pásem obsahovala pouze pásmo 
80 m, tento nedostatek byl však vyvážen příjemným přijímačem, jehož dobré 
vlastnosti degradovaly z pohledu technika snad jen nepříliš povedené elektronky 
1F33.  
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Obr. 3. RM31 
 
V roce 1958 se do Československa dostaly dva kusy zařízení Collins KWM-1, 
určené do vozidel Tatra 805, s nimiž cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund 
podnikli svou druhou cestu po Asii. Tyto transceivery byly ve své době považovány 
za špičku. Umožňovaly provoz CW a SSB a díky kvalitním mezifrekvenčním filtrům 
dosahovaly velmi dobrých parametrů.  
Většího rozšíření množství a typů kvalitnějších zařízení se našim radioamatérům 
dostalo, byť jen v radioklubech, až ve druhé polovině 70. let, kdy byly dovezeny 
transceivery firmy Sommerkamp, evropské odnože Yaesu. Byly to zejména VKV 
transceivery pro 145 MHz typu FT221, později modernější FT225. Z krátkovlnných 
přístrojů pak SOKA a velmi známý FT DX 505 pro provoz CW a SSB v pásmech 3,5-
28 MHz. Do soukromého vlastnictví se zahraniční transceivery dostávaly jen s 
obtížemi a dovozce musel mnohdy čelit perzekuci úřadů pro podezření z 
nežádoucích styků s kapitalistickou cizinou nebo celních úniků. A jak se v našich 
končinách stalo oblíbeným zvykem, závist a udavačství často došly sluchu i v této 
oblasti.  
Příznivý zlom nastal až po roce 1989. Ukončení studené války, uvolnění politických 
poměrů a liberalizace obchodu přinesly i radioamatérům možnost zakoupit vysílací 
zařízení v souladu s jejich přáním a možnostmi.  
V současné době je z čeho vybírat, trh je zaplaven staršími i novými výrobky 
nejrůznějších vlastností a cenově dostupných téměř každému. Spolu s uvolněním 
předpisů národními regulátory kmitočtového spektra však tato situace přinesla 
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některé negativní jevy. Jedním z nich je nezájem o konstruktérskou činnost a 
technické experimentování se redukuje na občasné pokusy s anténami nebo 
jednoduchými doplňky zakoupených transceiverů. Tento fakt je do jisté míry 
pochopitelný, neboť amatérská stavba kvalitního vysílacího a přijímacího zařízení 
klade velké nároky na znalosti, zkušenosti a měřicí vybavení.  
Následující řádky by měly zájemcům pomoci se zorientovat v množství továrních 
transceiverů, přiblížit jejich vlastnosti a poradit při případné koupi takového přístroje.  
 
Základní obvodové prvky transceiverů 
 
Každý funkční transceiver musí obsahovat nejméně čtyři základní části (viz obr. 1, 
2): 
 
1) Přijímač 
Jeho úkolem je zpracovat slabý vysokofrekvenční signál, přicházející z antény na 
vstupní obvod přijímače, zesílit a přeměnit jej na dostatečně silné a čitelné 
nízkofrekvenční (zvukové) signály (proces demodulace), které obvykle pomocí 
akustického měniče (sluchátka, reproduktor) přijímáme sluchem jako slyšitelný 
zvuk, nebo v případě digitálních provozů vidíme na obrazovce počítače.  
 
2) Vysílač 
Ve srovnání s přijímačem je jeho činnost opačná. Nízkofrekvenční signál z 
akustického měniče zvaného mikrofon (nebo výstup ze zvukové karty počítače u 
digitálního provozu) je zesílen a přeměněn na signál vysokofrekvenční (proces 
modulace), který je po dalším zesílení na požadovaný výkon přiveden na výstupní 
obvod vysílače a vyzářen anténou. Jestliže vysílač pracuje telegrafním provozem 
(CW), odpadá proces modulace hlasem a vysokofrekvenční signál je pouze 
přerušován telegrafním klíčem v rytmu Morseovy (telegrafní) abecedy. 
 
3) Oscilátor 
Za tímto souhrnným názvem se skrývá zařízení, které ladí přijímač i vysílač 
transceiveru na společný kmitočet. U složitějších systémů se většinou setkáme s 
názvem kmitočtová ústředna. Oscilátory mají zásadní vliv na vlastnosti celého 
transceiveru.  
 
4) Přepínací obvody 
Slouží k přepnutí transceiveru z režimu příjmu do režimu vysílání a opačně. 
Nejjednodušší je manuální přepínání přepínačem, tlačítkem nebo nožním spínačem 
(PTT, z angl. push-to-talk = stiskni a mluv). Přepnutí musí zajistit připojení či 
odpojení napájecích napětí některých obvodů a současně přepnutí antény. U 
nejjednodušších zařízení se pro obojí používá společný přepínač. V moderních 
transceiverech se pomocným napětím ovládají relé nebo diodové přepínače.  
Samočinné přepínání příjem-vysílání zajišťují obvody zvané VOX (z angl. Voice 
Control = ovládání hlasem). Transceiver se při promluvení do mikrofonu nebo při 
stisku telegrafního klíče automaticky přepne na vysílání. Po skončení hovoru nebo 
odeslání telegrafní zprávy se vrátí do režimu příjmu. Aby nedocházelo k rychlému 
klapání relé v rytmu řeči nebo telegrafních značek, je přepnutí na příjem zpožděno 
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(Vox Delay) zpravidla o několik set milisekund. Toto zpoždění bývá nastavitelné.  
 
 
Transceivery s přímým směšováním.  
 
Příklad velmi jednoduchého CW transceiveru ukazuje blokové schéma na obr. 4. 
 

 
 
Pro jednoduchost předpokládejme příjem a vysílání jednoho pevného kmitočtu v 
amatérském pásmu 80 m, 3550 kHz.  
 
Pásmový filtr připojený k anténě je společný pro příjem i vysílání a jeho úkolem je 
vybrat tu část kmitočtového spektra, kterou chceme používat. Jestliže máme zájem 
přijímat a vysílat v celém pásmu 80 m, bude propustná šířka pásma filtru 300 kHz. 
Při příjmu slouží jako vstupní filtr přijímače, který omezí šum a nežádoucí parazitní 
příjem z jiných částí kmitočtového spektra. Při vysílání potlačuje především 
harmonické kmitočty, které vznikají při průchodu vysílaného signálu zesilovacími 
stupni vysílače.  
 
Přijímač: Po průchodu signálu pásmovým filtrem se přijímaný signál 3550 kHz 
dostává přes přepínač P/V (příjem/vysílání) do detektoru. Jelikož se jedná o 
nemodulovaný CW signál, je v detektoru směšován se signálem oscilátoru o 
kmitočtu 3551 kHz. Na výstupu detektoru/směšovače se pak nachází slyšitelný 
rozdílový kmitočet obou signálů, 1 kHz. Po další filtraci, tentokrát filtrem naladěným 
na 1 kHz a zesílení nf zesilovačem přichází použitelný signál do sluchátek. 
Pro práci v celém kmitočtovém pásmu, např. 3,5-3,8 MHz je podmínkou plynule 
laděný oscilátor. Princip příjmu je samozřejmě stejný na kterémkoli kmitočtu.  
Tento přijímač se vyznačuje špatnou, přesněji řečeno žádnou zrcadlovou 
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selektivitou. To znamená, že přijímanou stanici neslyšíme jen na kmitočtu 3550 kHz, 
ale i na 3552 kHz, což je signál položený na opačné straně (zrcadlově) od kmitočtu 
oscilátoru 3551 kHz. Je to jistá daň za jednoduchost, často však bývá vyvážena 
jinými dobrými vlastnostmi přijímače (nízký šum, snadná konstrukce vysílače, 
jednoduché ovládání atd.).  
Vysílač: K vysílání je použit stejný oscilátor, jako pro příjem. Jeho signál je 
přerušován klíčovačem v rytmu telegrafních značek, zesílen na potřebný výkon a 
přes přepínač P/V v poloze vysílání a pásmový filtr přiveden do antény. Aby byl 
vysílač naladěn přesně na kmitočet protistanice, musí oscilátor pracovat na kmitočtu 
3550 kHz. To je zajištěno přepínačem P/V, který při vysílání posune jeho kmitočet o 
1 kHz. Obvod, který při příjmu umožňuje jemné rozladění přijímače vůči vysílači, je 
známý pod zkratkou RIT. Některé transceivery jsou doplněny ještě obvody XIT, což 
je pouze opačná funkce RIT. To znamená, že můžeme změnit vysílací kmitočet vůči 
právě nastavenému kmitočtu při příjmu.  
Funkci RIT využíváme zejména po volání výzvy v případě, že se protistanice naladí 
nepřesně a volá nás mimo naši frekvenci. Pak můžeme pomocí knoflíku RIT tuto 
stanici najít. Původně nastavený kmitočet našeho vysílače se přitom nezmění. To je 
velmi důležité zejména u výše popisovaných jednoduchých transceiverů s přímým 
směšováním, kdy je nutno knoflíkem RIT nastavit o 1 kHz (v našem příkladu na 3551 
kHz) vyšší frekvenci, než vysíláme.  
Typickým představitelem transceiveru pracujícího výše popsaným způsobem je 
Mizuho TRX-100 na obr. 5. Podívejme se, co se skrývá za jeho ovládacími prvky. 

 
Obr. 5. Mizu TRX - 100 
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TRX-100 je malé zařízení určené pro telegrafní provoz v amatérském pásmu 40 m 
(7 MHz). Počátkem 80. let minulého století jej vyráběla japonská firma MIZUHO jako 
stavebnici nebo hotový transceiver. Výkon vysílače byl 1 W, přístroj tedy patří do 
kategorie QRPP. Prodával se především v Japonsku. V Evropě a USA je poměrně 
vzácný. 
 
Čelnímu panelu dominuje velký ladicí knoflík, jímž se nastavuje kmitočet oscilátoru 
(TUNING). Funkce oscilátoru je stejná, jako funkce krystalového oscilátoru v našem 
blokovém schématu (obr. 4), jen je plynule laděn v rozsahu 7-7,1 MHz. Od ladicího 
knoflíku vpravo nahoře se nachází měřicí přístroj, který indikuje výkon vysílače. Pod 
ním je knoflík označený ATT (attenuator). Ten ovládá útlumový člen (potenciometr), 
zařazený mezi anténou a přijímačem, který zabraňuje zahlcení přijímače silnými 
signály (např. rozhlasových stanic). Snížení citlivosti přijímače o 10-30 dB není v 
tomto případě na závadu.  
Vpravo od ATT je vypínač funkce RIT, která se aktivuje přesunutím páčky nahoru 
směrem ke knoflíku rovněž označeného RIT. Otáčením tohoto knoflíku měníme v 
malých mezích frekvenci oscilátoru, jak již bylo popsáno.  
Poslední ovládací prvek označený POWER/VOL má dvojí funkci. Při příjmu slouží ke 
změně hlasitosti (mění úroveň signálu přicházejícího do sluchátek) a při vysílání 
reguluje výkon vysílače. Výkon lze stáhnout prakticky na nulu, což poskytuje prostor 
pro experimenty s výkony řádu stovek i desítek mW. Není to tak docela nezajímavé; 
s výkony kolem 100 mW je možno na pásmech 80 a 40 m běžně dělat spojení s 
celou Evropou a při extrémně dobrých podmínkách šíření i dále.  
Na panelu TRX-100 jsou dále dvě diody LED. Červená indikuje činnost vysílače, 
zelená zapnutou funkci RIT. Zbývají dva stejné konektory, KEY pro připojení 
telegrafního klíče, PHONES pro připojení sluchátek. Konektor pro připojení antény s 
impedancí 50 Ohmů je umístěn na zadním panelu přístroje.  
Přijímače a transceivery s přímým směšováním jsou vděčným námětem pro 
technické experimenty začínajících amatérských techniků. Jednoduchost a malé 
dosažitelné rozměry je předurčují pro práci s přechodných stanovišť (portable) a s 
malými výkony (QRP, QRPP). Výrobou stavebnic i hotových přístrojů se zabývá 
několik desítek firem v Evropě, Japonsku a USA. V ČR prozatím žádný producent 
podobných přístrojů není, existuje zde ale mnoho výborných techniků, kteří se nebojí 
své výrobky popsat. I za to jim patří dík.  
 
Superhety a jejich funkce jako přijímače transceiverů 
Superheterodynní přijímače, zkráceně superhety, se v přijímací technice používají již 
od 20. let minulého století. Konstrukčně se jejich vývoj donedávna ustálil na 
technologii krystalových či elektromechanických filtrů, které určují hlavní selektivitu 
přijímače. S počátkem 21. století jsou krystalové filtry stále více nahrazovány obvody 
DSP (Digital Signal Processing), jež svými vlastnostmi dnes umožňují dosažení 
dříve nevídaných parametrů. Vzhledem k nízké ceně, velké integraci a rychlosti 
používaných procesorů, AD převodníků a vynikajícím vlastnostem současných 
operačních zesilovačů je možno navrhnout vf obvody menší, mechanicky 
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jednoduché a tedy levné, jejichž vlastnosti jsou dány nikoli výrobně náročnými 
krystalovými filtry, ale dobrým počítačem a dobře napsaným programem. Žhavou 
novinkou jsou v radioamatérském světě zařízení SDR (Software Defined Radio), 
která začínají klasické krátkovlnné elektronice vydatně konkurovat jak jednoduchostí 
a cenou, tak výbornými vysokofrekvenčními vlastnostmi. 
 
Provoz SSB 
V padesátých letech minulého století se prosadilo vysílání provozem SSB (z angl. 
Single Side Band, vysílání s jedním postranním pásmem a potlačenou nosnou 
vlnou). Oproti amplitudové modulaci (AM) se potřebné kmitočtové pásmo pro přenos 
řeči zužuje na necelou polovinu a obnáší jen 2 až 3 kHz. I výkonová bilance oproti 
AM převažuje, protože výkon potřebný pro vysílání AM nosné vlny a obou postraních 
pásem je v SSB vysílači využit k vysílání jediného postranního pásma. Komunikační 
účinnost několikanásobně vzroste vzhledem k většímu výkonu ve srovnání se stejně 
dimenzovaným AM vysílačem. Zlepšení komunikační účinnosti je dosaženo již 
zmíněným zúžením šířky přenosového pásma, neboť k přenosu řeči postačí kmitočty 
mezi 300-3000 Hz. Dalšího zlepšení může být dosaženo snížením dynamického 
rozsahu (tzv. kompresí) modulačního signálu na vysílací straně a potlačením těch 
kmitočtů hovorového spektra, které k přenosu nijak výrazně nepřispívají. 
Vysílání SSB se velmi rychle rozšířilo a na amatérských pásmech se začaly 
objevovat vzácné stanice, jejichž operátoři na CW nikdy nevysílali. Bylo mezi nimi 
mnoho známých osobností, např. jordánský král Husein, který začal vysílat na 
přelomu 60. a 70. let a ham radiu zůstal věrný až do své smrti.  
Vraťme se však ke klasickému superhetu. Na obr. 6 je příklad jednoduššího 
transceiveru vyráběného kolem roku 1970. Sem můžeme zařadit třeba Kenwood 
TS515, Sommerkamp FT-DX-505 nebo YAESU FT-101.  
 
Jak transceiver pracuje a co se skrývá za knoflíky? 
Na předním i zadním panelu každého přístroje najdeme množství ovládacích, 
připojovacích a indikačních prvků (knoflíky, přepínače, tlačítka, konektory, displeje, 
stupnice, kontrolky). 
Některé transceivery mají ovládacích prvků málo, některé novější disponují až 
stovkou knoflíků a tlačítek jen na předním panelu a jejich obsluha vyžaduje delší 
studium operačního manuálu.  
Blokové schéma na obr. 6 naznačuje postup signálu a jeho zpracování v 
jednoduchém transceiveru. Ovládací prvky vztahující se k jednotlivým obvodům a 
jejichž výčet samozřejmě není úplný, jsou uvedeny kurzívou. Text je doplněn dalším 
seznamem možných ovládacích prvků a krátkým popisem jejich funkce. Tyto prvky 
se samozřejmě nevyskytují na každém transceiveru a naopak na dalších přístrojích 
mohou být umístěny jiné, zde neuvedené.  
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Příjem: 
Signál 14200 kHz (14,2 MHz) z antény (připojena téměř vždy konektorem SO239 na 
zadním panelu přístroje, označena ANT nebo AER) přichází přes kontakty 
anténního přepínače (relé) v poloze RX na pásmovou propust. Ta zajišťuje vstupní 
selektivitu přijímače a je naladěna na příslušné amatérské pásmo, v tomto případě 
14 MHz (20 m). Obsahuje-li transceiver více pásem, jsou propusti přepínány 
ovládacím prvkem označeným BAND.  
Z pásmové propusti přichází signál na jeden ze vstupů směšovače. Na druhý vstup 
je přiveden signál oscilátoru o kmitočtu 23,2 MHz. Po směšování získáme na jeho 
výstupu dva kmitočty: rozdílový 9 MHz (23,2-14,2 = 9) a součtový 37,4 MHz 
(23,2+14,2 = 37,4). Zařazením filtru se středním kmitočtem 9 MHz a šířkou pásma 
2,4 kHz pro SSB nebo 0,5 kHz pro CW je odstraněn nepotřebný součtový kmitočet a 
přijímaný signál, nyní už o kmitočtu 9 MHz, postupuje do mezifrekvenčního 
zesilovače.  
Oscilátor slouží k naladění přístroje na požadovaný kmitočet a jeho vlastnosti, 
zejména kmitočtová stabilita a čistota signálu, jsou rozhodující pro kvalitu celého 
transceiveru. Podle požadavků bývají oscilátory konstruovány jako jednoduché 
laděné oscilátory, tzv. VFO (Variable Frequency Oscillator), laditelné krystalové 
oscilátory VXO (Variable Xtal Oscillator), premixery, fázové závěsy PLL (Phase 
Locked Loop) nebo digitální syntezátory DDS (Direct Digital Synthesis). Téměř vždy 
jsou ovládány největším knoflíkem na předním panelu transceiveru, který někdy 
bývá označen nápisem TUNE. Hrubé přepínání kmitočtu mezi jednotlivými pásmy je 
elektricky, u starších zařízení mechanicky, spřaženo s přepínačem BAND.  
S laděním kmitočtu souvisí ještě prvky označené RIT, případně XIT, o nichž již byla 
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řeč. Umožňují jemné rozladění LO, zpravidla 5-10 kHz. U modernějších zařízení se 
vyskytují ještě prvky pro práci v režimu SPLIT, možnost přijímat i vysílat na 
rozdílných kmitočtech, jakkoli vzdálených v celém pracovním rozsahu transceiveru. 
Označení bývá různé podle představ a praxe jednotlivých výrobců a jejich použití je 
vždy podrobně popsáno v uživatelském manuálu každého přístroje, stejně jako 
nejrůznější další funkce pod souhrnným označení MEMORY a SCAN.  
Základní funkce těchto ovládacích prvků je společná; slouží k přelaďování 
hlavního oscilátoru.  
Mezifrekvenční (mf) zesilovač zajišťuje přijímači potřebnou citlivost, přičemž musí 
zpracovávat velký rozsah úrovní. Proto je vybaven obvody řízení citlivosti. Ruční 
řízení se ovládá knoflíkem, označeným obvykle RF GAIN. Je užitečné zejména při 
příjmu CW. Pro pohodlný a nezkreslený příjem SSB je mf zesilovač doplněn 
automatickým řízením (AGC - Automatic Gain Control), které snižuje citlivost při 
dosažení nastavené úrovně. Aby přijímač “nepumpoval“, přestává AGC působit až 
po nějaké době (stovky milisekund až asi 2 s) po zeslabení nebo zániku signálu. 
Tato tzv. časová konstanta smyčky bývá přepínatelná ve dvou až třech stupních, 
přičemž AGC lze i vypnout. Na panelu je k tomuto účelu přepínač označený AGC 
OFF-ON, případně, je-li časová konstanta přepínatelná, AGC OFF-FAST-SLOW 
nebo AGC OFF-FAST-MED-SLOW. 
Funkce RF GAIN a AGC bývají většinou spřaženy, čili je možno při zapnutém AGC 
regulovat citlivost ještě ručně. Při příjmu CW se používá AGC FAST (rychlé), při 
SSB AGC SLOW. Někteří ortodoxní telegrafisté by ovšem AGC nepoužili za nic na 
světě, jiným naopak vyhovuje. Záleží na osobním vkusu.  
Zesílený mf signál 9 MHz je přiveden do detektoru, který jej přemění na signál 
nízkofrekvenční v rozsahu slyšitelného kmitočtového spektra. Protože u signálu SSB 
chybí nosná vlna, je nutno ji doplnit přivedením pevného kmitočtu 8998,5 kHz pro 
LSB (dolní postranní pásmo) nebo 9001,5 kHz pro USB (horní postranní pásmo). Na 
výstupu detektoru pak dostaneme spektrum kmitočtů v rozsahu 300-2700 Hz, které 
plně postačí pro přenos řeči.  
Při příjmu CW je nutno do stejného detektoru přivést kromě mezifrekvenčního 
nemodulovaného kmitočtu ještě signál záznějového oscilátoru (BFO), rozdílný o 
výšku tónu, který chceme poslouchat. Pro většinu telegrafistů je optimální asi 750 
Hz, záznějový oscilátor tedy bude mít frekvenci 9000,75 kHz. Ten společně s 
příchozím kmitočtem 9000 kHz vytvoří na výstupu detektoru slyšitelný zázněj právě 
750 Hz.  
Protože nízkofrekvenční signál na výstupu detektoru je slabý, je nutno jej zesílit v 
nízkofrekvenčním zesilovači. Je rovněž regulovaný, tentokrát jen ručně, knoflíkem 
označeným AF GAIN. Regulační prvky RF a AF jsou u většiny transceiverů na 
společné dvojité hřídeli se dvěma souosými knoflíky. Vnější knoflík o větším průměru 
je označen RF GAIN a menší uprostřed je vždy AF GAIN.  
Další doplňkové funkce přijímače souvisí s úpravou selektivity a eliminací rušení. 
Jedná se zejména o knoflíky označené IF SHIFT (posouvání křivky mf filtru 
vzhledem k nosné), VBT (Variable Bandwith Tuning = plynulá změna šířky 
pásma filtru), SLOPE HIGH (posouvání horní hrany filtru), SLOPE LOW (posouvání 
dolní hrany filtru), NOTCH (výřezový filtr, potlačuje rušivý zázněj při SSB).  
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Zbývá se zmínit o omezovačích poruch, jejichž ovládací tlačítka jsou označovány NB 
(Noise Blanker). Je nutno neuctivě poznamenat, že většinou nemají žádný vliv na 
jakékoli rušení, a jen zbytečně snižují odolnost přijímače proti blízkým silným 
signálům. Existují výjimky, ale i ty slušně omezují jen periodické rušení, např. od 
dvoutaktních spalovacích motorů.  
Některé přijímače jsou vybaveny ještě dvěma funkcemi. TONE nebo PITCH 
umožňuje změnu kmitočtu BFO. Nízkofrekvenční CW filtr je laděn knoflíkem AF 
TUNE.  
Moderní technologie vnesly do přijímací i vysílací techniky různé digitální úpravy 
signálu pomocí obvodů DSP. Těmi je možno libovolně tvarovat propustné křivky na 
přijímací i vysílací straně. Kromě toho stojí za zmínku funkce AUTO NOTCH, kdy se 
DSP automaticky naladí na rušivý signál (CW nebo trvalou nosnou vlnu) a zcela jej 
vymaže. Tlačítko NR (Noise Reducer), jak napovídá jeho název, potlačuje šum 
zejména při příjmu SSB.  
  
Vysílání: 
Aby signál nesoucí informaci v provozu SSB (nosná vlna) mohl být potlačen, musí se 
nejdříve vyrobit. To je zajištěno oscilátorem nosné (BFO), který je společný i pro 
příjem. Signál 8998,5 kHz pro LSB nebo 9001,5 kHz pro USB je přiveden do 
vyváženého modulátoru1, kde se smísí s modulačním nízkofrekvenčním signálem. 
Na výstupu vyváženého modulátoru tak vzniká signál se dvěma postranními pásmy, 
ale bez nosného kmitočtu. Filtrem (obvykle krystalovým), který je opět společný s 
přijímačem, se pak jedno postranní pásmo odstraní. Následuje směšovač, v němž 
se vysílaný signál 9 MHz opět smísí s kmitočtem 23200 kHz společného VFO a tím 
je zajištěno, že vysílač produkuje signál s přesně stejným kmitočtem, jaký měl signál 
přijímaný, to je 14200 kHz. Za směšovačem je třeba vysílaný signál vyfiltrovat 
pásmovou propustí podobnou, jako je na vstupu přijímače. Tím se ze signálu 
odstraní součtový kmitočet 32200 kHz, který by jinak byl vysílán jako nežádoucí 
složka signálu. Po této filtraci se signál 14200 kHz zesiluje na potřebný výkon, který 
je posléze přiveden na kontakt relé TX a přes něj do antény. Harmonické kmitočty a 
nežádoucí složky signálu způsobené intermodulačním zkreslením v zesilovacích 
stupních jsou ještě před anténou odfiltrovány dolní propustí.  
Aby nedocházelo k přebuzení koncového stupně vysílače a tím ke zkreslení 
vysílaného signálu, působí v jeho zesilovacích stupních obvod nazvaný ALC 
(Automatic Level Control). Jeho činnost je obdobná, jako funkce AGC v přijímači. 
Při větším (nežádoucím) nárůstu úrovně budicího signálu se na příslušném výstupu 
v koncovém stupni vytvoří napětí, které přivedeno do budiče, zmenší jeho výkon a 
zabrání přebuzení koncového stupně. Přebuzením by se koncový stupeň dostal do 
nelineární části své pracovní charakteristiky, což by mělo za následek vysílání 
nežádoucích produktů.  
Při CW je postup signálu totožný jako při SSB s tím rozdílem, že frekvence 
klíčovaného CW generátoru je přesně 9000 kHz a jeho signál je zaveden přímo do 
CW filtru a stejnou cestou do směšovače.  
                                                 
1 Vyvážený modulátor z principu potlačuje přenos nosného kmitočtu. 
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Ovládacích prvků souvisejících s vysílačem je na přením panelu transceiveru 
podstatně méně. Především společné ladění oscilátoru a přepínání pásem platí jak 
pro přijímač, tak pro vysílač. V modulační a signálové cestě vysílače se nachází 
především často používaná regulace signálu z mikrofonu knoflíkem, označeným MIC 
GAIN. Bývá opět součástí dvojitého knoflíku, jehož větší průměr nese označení 
POWER nebo CARRIER. 
Signálová cesta SSB signálu může být doplněna nízkofrekvenčním nebo 
vysokofrekvenčním (na mezifrekvenčním kmitočtu) kompresorem dynamiky, jehož 
použití zlepšuje srozumitelnost při dálkových spojeních. Knoflík s tím spojený se 
jmenuje jednoduše COMP nebo COMP LEVEL a bývá spojen s vypínačem této 
funkce.  
O obvodech VOX již zde bylo řečeno. K doplnění jen tolik, že knoflík VOX LEVEL 
nastavuje úroveň hlasitosti, při které obvod spíná vysílač a VOX DELAY nastavuje 
dobu zpoždění, za kterou přepne transceiver na příjem. U většiny transceiverů lze 
nastavit ještě úroveň antivox (nebo antitrip), což je úroveň parametr obvodu, který 
zabraňuje sepnutí VOXu akustickým signálem z reproduktoru. Někteří výrobci ve 
snaze zjednodušit přední panel umísťují tyto prvky na zadní stranu přístroje nebo je 
ponechají uvnitř, přístupné pouze šroubovákem. 
Novější transceivery bývají vybaveny i poloautomatickým telegrafním klíčem. 
Tlačítko pro zapnutí klíče i knoflík pro řízení rychlosti vysílání je označen KEY. 
Automatický klíč lze samozřejmě vypnout a používat klíč ruční.  
 
Další možná tlačítka, přepínače a indikátory na předním panelu: 
POWER........... Hlavní vypínač přístroje 
HEATER ......... U starších přístrojů s elektronkovým koncovým stupněm zapíná 

žhavení 
MOX................ Ruční přepnutí do režimu vysílání 
MONI............... Zapíná monitor (příposlechový generátor) při CW 
BK SEMI ......... Funkce totožná s VOX, ale jen při CW 
BK FULL......... Při CW je možný poslech mezi vlastními značkami 
DIAL DIM ........ Zmenšuje intenzitu osvětlení stupnice nebo svítivost displeje 
TUNER............ Zapíná automatický anténní tuner, je-li instalován  
AUT................. Ladění aut. tuneru 
ATT ................. Útlumový člen, který snižuje citlivost přijímače při jeho zahlcení 
METER............ Měřicí přístroj. Většinou ručkový, v modernějších transceiverech je 

součástí displeje a tvořen svítící řadou LED diod. Indikuje základní 
funkce transceiveru při vysílání, přepíná se na tato měření: 
RF ....................měří výstupní výkon 
SWR ................měří odražený výkon/poměr stojatých vln (PSV) 
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IP .....................měří anodový proud elektronek koncového stupně  
HV....................měří anodové napětí na elektronkách koncového 

stupně  
COMP ..............měří kompresi modulačního signálu při SSB 
ALC ................měří úroveň ALC 
Při příjmu je přístroj vždy přepnut na měření síly signálu ve stupních 
S.  
Diody LED indikují aktivaci některých funkcí. Svítí při jejich zapnutí.  

ON AIR............Červená LED, indikuje režim vysílání.  
RF ATT ...........Červená LED, indikuje zapnutí attenuátoru 
 
Konektory na předním panelu 
Na předním panelu většiny stolních transceiverů najdeme vlevo dole dva konektory. 
První je čtyř- nebo osmipólový nf konektor k připojení ručního nebo stolního 
mikrofonu, označený MIC. Nad ním nebo vpravo od něj se nachází 6,3 mm jack pro 
připojení sluchátek s nápisem PHONES. Do něj lze připojit většinu stereofonních 
sluchátek včetně počítačových, které je ale nutno opatřit redukcí na jack 3,5 mm. 
Zasunutím konektoru se odpojí vnitřní reproduktor.  
 
Konektory na zadním panelu 
ANT ................ Koaxiální konektor převážně typu PL259 (UHF) pro připojení vysílací 

antény. 
RX ANT........... Konektor CINCH pro připojení samostatné přijímací antény. 

Odpojitelný.  
POWER........... Konektor pro připojení síťového přívodu nebo výstupu z externího 

napájecího zdroje. 
EXT SPKR ...... Stereo jack 3,5 mm pro připojení externího reproduktoru nebo 

dalších sluchátek. Zasunutím konektoru se odpojí vnitřní konektor.  
KEY................. Stereo jack 6,3 mm pro připojení ručního telegrafního klíče nebo 

manipulátoru (pastičky), pokud je transceiver vybaven automatickým 
klíčem.  

PATCH IN ....... Konektor CINCH pro výstup zvukové karty PC při RTTY nebo PSK 
PATCH OUT ... Konektor CINCH pro vstup zvukové karty PC při RTTY nebo PSK 
XVRTR............ Konektor DIN pro připojení VKV transvertoru 
PTT ................. Jack 3,5 mm pro ovládání externím spínačem (např. nožní šlapkou) 
PA ................... Jack 3,5 mm pro spínání přídavného koncového stupně. Někdy bývá 

PTT realizován jako vstup-výstup (otevřený kolektor), který slouží 
současně pro ovládání transceiveru i přídavného koncového stupně 
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(PA). 
ALC................. Konektor (CINCH). Jedná se o vstup signálu ALC z PA. Když je PA 

zapnut (signálem PTT nebo PA), potřebuje určitou dobu na přepnutí 
všech svých funkcí na vysílání. Po tu dobu udržuje na svém výstupu 
ALC takovou hodnotu napětí, která zablokuje vysílání vf výkonu z 
transceiveru. 

ACC ................ Konektory pro připojení příslušenství (accessories). 
 

Jak obsluhovat transceiver? 
Abychom na krátkých vlnách našli amatérské stanice, je dobře si předem 
prostudovat platný bandplán IARU (Mezinárodní radioamatérská unie), která jej 
pravidelně vydává jako doporučení, na jakých kmitočtech a s jakými výkony 
používat jednotlivé druhy provozu, aby nedocházelo ke kolizím jak mezi 
amatérskou službou a ostatními oprávněnými uživateli kmitočtových přídělů, 
tak mezi samotnými amatéry. Tento plán byl v některých zemích včetně ČR 
přijat v platných předpisech jako závazný a jsme tedy povinni se jím řídit. V 
ostatních zemích je věcí cti, jak se s doporučeními IARU amatéři vypořádají. 
Lze konstatovat, že až na výjimky je bandplán dodržován, přestože se stále 
více objevují hlasy nabádající k jeho ignorování jako přežitku z minulých dob. 
Při příjmu jakéhokoli druhu provozu je však nutno respektovat podmínky 
šíření krátkých vln a snažit se o spojení nebo poslech na kmitočtech, kde je 
výskyt amatérských stanic pravděpodobný. Například v pásmu 1,8 MHz (160 
m) v pravé poledne asi nenajdete žádnou stanici, natož amatérskou. 
Před prvním zapnutím je nanejvýš nutné pečlivě zkontrolovat stav 
elektroinstalace a uzemnění, správnou velikost síťového napětí, správné 
připojení antény, sluchátek, mikrofonu a telegrafního klíče. To platí nejen pro 
TS-830, ale pro všechny transceivery bez rozdílu. Poté můžeme přístroj bez 
obav zapnout hlavním vypínačem POWER.  
  
Naladění stanice při příjmu SSB 
Protože ve vysílači byl odstraněn nosný kmitočet, musí se v přijímači opět vytvořit. 
To je zajištěno oscilátorem nosné (BFO), viz obr. 6. Pokud jsme signál SSB ještě 
nikdy neslyšeli, je to trochu neobvyklé. Při ladění se mění výška a srozumitelnost 
signálu a jen v jedné úzké oblasti kmitočtů o rozsahu několika desítek Hz bude 
signál srozumitelný a jen na jediném kmitočtu uslyšíme přirozenou barvu hlasu 
vysílajícího operátora. Rychle si však na ladění zvykneme. Automatické řízení 
citlivosti (AGC) vyrovnává hlasitost různých signálů, které přicházejí z antény na 
vstup přijímače v úrovni zlomků mikrovoltů až desítek milivoltů. V některých 
případech je výhodnější AGC. 
Při příjmu je nutno dbát na zapnutí správného postranního pásma, jinak je signál 
naprosto nesrozumitelný. Celosvětově platí pravidlo, že při provozu na kmitočtech do 
10 MHz používáme dolní postranní pásmo (LSB) a nad 10 MHz horní postranní 
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pásmo (USB). Není to však striktně nařízeno ani v rozporu s doporučeními IARU, a 
tak v poslední době často najdeme v pásmu 3,7 MHz stanice, vysílající USB. 
 
Naladění stanice při příjmu CW 
CW je příjem a vysílání nemodulované nosné vlny, přerušované v rytmu telegrafních 
značek. Abychom takový signál mohli poslouchat, musíme k němu opět pomocí BFO 
přidat další stálý signál v těsné kmitočtové blízkosti. Podle sluchu a vkusu operátora 
je rozdíl obou kmitočtů mezi 500 a 1000 Hz a u mnoha přístrojů je nastavitelný 
pomocí funkce PITCH nebo TONE, u starších typů knoflíkem BFO. Opatrným 
otáčením hlavního ladicího knoflíku nějakou telegrafní stanici snadno najdeme. Ve 
sluchátkách nebo reproduktoru pak slyšíme tón, jehož výška odpovídá rozdílu těchto 
kmitočtů. 
 
Vliv ovládacích prvků na chování přijímače 
Starší transceivery měly málo ovládacích prvků, které byly na panelu názorně 
popsány a nebylo nutné se zabývat nějakým návodem k obsluze. Krásným 
příkladem byl třeba celotranzistorový 100 W Atlas 215X, který ve své době velmi 
populární kalifornská firma Atlas uvedla na trh v roce 1975. Protože se zde 
konstruktéři při vývoji striktně drželi tzv. „principů KISS“ (Keep-It-Simple-Stupid), 
vyznačovaly se jejich výrobky mimořádně malým počtem ovládacích prvků a tedy 
velmi snadnou obsluhou. Atlas 215X vidíme na obr. 7 – Atlas-215 X:  
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Uprostřed čelního panelu se nachází velký ladicí knoflík, nad ním tehdy efektní 
bubnová stupnice. Za knoflíkem se skrývá mechanicky přesný převod, otáčející 
dostatečně jemně ladicím kondenzátorem, který tvořil hlavní a náročnou součást 
tepelně kompenzovaného VFO spolu se stejně kvalitní cívkou na keramickém 
tělísku; převodem byla poháněna i stupnice. Vpravo vidíme přepínač pásem, na 
kterých transceiver pracuje. Poslední přepínač vpravo přepíná funkce:  

− OFF - vypnuto  
− CAL - kalibrace 
− REC - příjem 
− TRANS – vysílání 
− TRANS - vysílání 
− CW – telegrafie. 
−  

 
Funkce CAL byla běžná u analogových stupnic a sloužila jejich přesnému nastavení. 
V poloze přepínače CAL se zapnul kalibrační krystalový oscilátor, který poskytoval 
přesné kmitočty v rastru 25 nebo 100 kHz. Při kalibraci stupnice tedy stačilo nastavit 
na stupnici nulu a knoflíkem DIAL SET vpravo od stupnice nastavit tzv. nulový 
zázněj. S nástupem digitálních stupnic kalibrátory postupně ztratily svůj význam.  
Režim vysílání je zapnut ve svou polohách, a to SSB v poloze TRANS a telegrafie v 
poloze CW. Malým knoflíkem vpravo se zapíná omezovač poruch, nad ním je MIC 
GAIN (nastavení citlivosti mikrofonu) a povytažením téhož knoflíku se zapíná obvod 
ALC.  
Vlevo od stupnice je páčkový vypínač, kterým se vypíná osvětlení stupnice. Vlevo od 
ladicího knoflíku je regulátor vf citlivosti RF GAIN a úplně vlevo knoflík regulace 
hlasitosti AF GAIN. Malý páčkový přepínač pod ním slouží k přepnutí postranního 
pásma.  
Ručkový měřicí přístroj v levé části panelu při příjmu funguje jako S-metr, při vysílání 
měří proud tranzistorového koncového stupně. Napájecí napětí je 13,5 V. Všechny 
konektory jsou umístěny na zadním panelu.  
Jak naznačuje slogan, obsluha 210X je opravdu až stupidně jednoduchá a operátor 
nemá na jeho nastavení žádný vliv.  
 
Nastavením ovládacích prvků můžeme přijímaný signál značně vylepšit nebo 
naopak naprosto znehodnotit. V případě vysílače může navíc dojít ke zničení 
koncového stupně a jiných dílů. Dobrý názorný příklad může poskytnout starší 
Kenwood TS-830S s elektronkami v koncovém stupni vysílače, jemuž čas ubral na 
ceně, ne však na kvalitě. Jedná se o stolní přístroj s vlastním síťovým zdrojem 
pracující na všech krátkovlnných amatérských pásmech s výkonem 100 W. 
Rozložení ovládacích prvků je na obr. 8. 
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Obr. 8. TS-830S 
 
Nastavení ovládacích prvků při příjmu SSB 
Vypínač HEATER (žhavení elektronek) může zůstat vypnutý, pro příjem 
nepotřebujeme ani mikrofon. Vnitřní reproduktor je zapnutý, jestliže ve zdířce 
PHONES nejsou zapojena sluchátka. Po zapnutí svítí displej stupnice a LED 
kontrolka VFO. 
Další postup:  
1) Páčkový přepínač REC/SEND (uprostřed panelu zcela vlevo) přepnout do polohy 
REC 
2) Knoflík RF nastavit do pravé krajní polohy 
3) Knoflík AF nastavit do jedné čtvrtiny od levé krajní polohy 
4) Přepínač BAND přepnout do polohy 14. (pásmo 14 MHz je otevřeno téměř celý 
den)  
5) Přepínač MODE přepnout do polohy USB 
6) Knoflíky MIC a CAR nastavit do levé krajní polohy 
7) Všech 6 tlačítek po stranách ladicího knoflíku ponechat v poloze VYPNUTO 
8) Přepínač AGC do přepnout polohy SLOW 
9) Přepínač VOX GAIN nastavit do levé krajní polohy VOX OFF  
10)Tlačítko DH ponechat vypnuté 
11) Knoflíky IF SHIFT a TONE nastavit do střední polohy, VBT nastavit do pravé 
krajní polohy (NORMAL) 
 
S takto přednastaveným přijímačem pomalu proladíme pásmo od 14,100 do 14,350 
MHz. Po krátké době praxe se jistě podaří naladit SSB signály do srozumitelné 
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podoby. Je-li třeba signál zesílit, použijeme knoflík AF. Jestliže se přijímač zahlcuje, 
stáhneme vf zisk knoflíkem RF.  
V některých případech, zejména při poslechu v amatérském pásmu 7 MHz, může 
dojít k „příjmu“ neexistujících stanic. Tyto rušivé signály vznikají v našem přijímači 
jako produkt intermodulace se silnými rozhlasovými stanicemi. Tomu lze často 
zabránit zařazením útlumového členu na vstup přijímače, kterým jsou vybaveny 
téměř všechny transceivery a který je ukryt pod tlačítkem nebo přepínačem 
označeným ATT.  
Při větším množství SSB stanic může docházet k jejich vzájemnému rušení. V tom 
případě může pomoci knoflík IF SHIFT, kterým můžeme posouvat křivku 
mezifrekvenčního filtru a z jedné nebo z druhé strany rušení omezit. Při této 
manipulaci se kmitočet signálu nemění, slyšitelná je jen změna barvy tónu.  
SSB signál může být rušen i telegrafní stanicí nebo nosnou vlnou, která se projeví 
jako trvalý tón v hlasovém spektru přijímané SSB stanice. K odstranění nebo 
alespoň zmírnění tohoto jevu slouží tzv. NOTCH filtr (notch = rejekce = potlačení). 
Zapíná se tlačítkem NOTCH a stejně označeným knoflíkem se naladí tak, aby rušivý 
signál byl co nejslabší.  
 
Nastavení ovládacích prvků při příjmu CW 
Liší se pouze tím, že přepneme přepínač MODE do polohy CW-W nebo CW-N (W = 
WIDE, N = NARROW) a přepínač AGC do polohy FAST. Pak jen přeladíme přijímač 
do pásma 14000-14060 kHz, kde můžeme očekávat největší výskyt telegrafních 
stanic. Jestliže takovou stanici nalezneme, slyšíme tón přerušovaný v rytmu 
Morseovy abecedy, jehož výška se při prolaďování mění a můžeme si ji nastavit tak, 
jak nám vyhovuje.  
Při příjmu slabých CW signálů je někdy výhodné automatickou regulaci citlivosti 
AGC vypnout, a pak je nutno najít optimální kombinaci regulátoru RF a AF GAIN.  
K omezení vzájemného rušení CW stanic je možno přispět zúžením šířky pásma 
filtru pomocí knoflíku VBT. Výchozí poloha knoflíku je NORMAL a jedná se o nejširší 
pásmo právě zapnutého mezifrekvenčního filtru. Laděním směrem k pozici 
NARROW se pásmo zužuje, což se projeví úbytkem vyšších tónů, přičemž kmitočet 
signálu se opět nezmění. Při příliš úzkém filtru může dojít k zeslabení i úplné ztrátě 
užitečného signálu, když se dostane mimo oblast propustného pásma. Pak je nutno 
posunout jeho kmitočet (zázněj) do nižší polohy knoflíkem TONE.  
K omezení některých druhů místního rušení je k dispozici NB (NOISE BLANKER - 
omezovač poruch), kdy tlačítko NB slouží k zapnutí omezovače a knoflík NB 
LEVEL k nastavení úrovně, při níž začíná reagovat. Je nutno si však uvědomit, že 
tento obvod není při některých druzích rušení účinný a vždy snižuje intermodulační 
odolnost přijímače.  
 
Nastavení ovládacích prvků při vysílání.  
Následující postup platí pro všechny elektronkové transceivery a elektronkové 
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zesilovače k nim připojené.  
Veškerá nastavení, která jsme použili pro příjem, ponecháme beze změny. K 
transceiveru připojíme pokud možno umělou zátěž s charakteristickou impedancí 50 
Ohmů. Není-li to možné a ladíme-li vysílač do antény, měla by mít rovněž 50 Ohmů. 
Máme-li k dispozici reflektometr nebo průchozí wattmetr, zapojíme jej mezi vysílač a 
anténu. Nejlepší je reflektometr se dvěma měřicími přístroji. Připojíme rovněž 
telegrafní klíč a mikrofon. 
Před laděním do antény je třeba se vždy poslechem přesvědčit, že na námi zvolené 
frekvenci neprobíhá radiový provoz. Pokud ano, najdeme jinou volnou frekvenci a 
budeme dbát, aby ladění s připojenou anténou probíhalo co nejkratší dobu za 
neustálého monitorování použitého kmitočtu. O tom, že frekvence není používána je 
třeba se přesvědčovat opakovaně.  
 
1) Přepínač HEATER přepnout do polohy ON. Elektronky nechat žhavit 3-5 minut. 
2) Knoflík MODE přepnout do polohy TUNE (anodový proud je omezený). 
3) Knoflík METER přepnout do polohy IP 
4) Knoflík LOAD nastavit do levé krajní polohy. 
5) Knoflík PLATE přednastavit na požadované pásmo. 
6) Přepínač SEND/REC přepnout do polohy SEND. Ručička měřicího přístroje by 
měla ukazovat proud asi 50 mA. Nastavuje se knoflíkem na zadním panelu. 
7) Knoflíkem DRIVE nastavit maximální anodový proud. 
8) Knoflíkem PLATE nastavit dip (pokles) anodového proudu. 
9) Knoflík LOAD pootočit doprava (ve směru hodinových ručiček). 
10) Knoflíkem DRIVE nastavit znovu maximální anodový proud IP. 
11) Knoflíkem PLATE nastavit znovu pokles IP. 
12) Kroky 8 a 9 opakovat až anodový proud poklesne asi o 20 % jeho maximální 
hodnoty (v tomto bodě je nejlepší poměr výkonu k příkonu koncového stupně). 
13) Přepínač SEND/REC přepnout do polohy REC. 
14) Přepínač MODE přepnout do polohy CW. W nebo CW. N. 
15) Přepínač METER přepnout do polohy RF. Je-li zařazen průchozí wattmetr nebo 
reflektometr, který indikuje výstupní výkon, ponecháme přepínač v poloze IP.  
16) Stisknout telegrafní klíč a knoflíkem CAR nastavit maximální výstupní výkon.  
17) Přepnout přepínač METER do plohy IP a opakovat kroky 8 a 9.V tomto případě 
musí být stisknutí klíče krátké, aby nedošlo k přetížení elektronek koncového stupně.  
18) Přepínač SEND/REC vrátit do polohy REC.  
 
Důležité poznámky: 
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a)Při zvětšování výkonu knoflíkem CAR přestane pravděpodobně v určitém bodě 
výkon stoupat. Vrátíme tedy knoflík poněkud zpět, těsně před vrchol. Další snaha o 
zvýšení výkonu tímto způsobem nemá význam.  
b) V souladu s maximem výkonu by měl nastat již zmíněný dvacetiprocentní pokles 
anodového proudu. Je výhodné sledovat tyto hodnoty současně (viz bod 15). Pak je 
naladění vysílače optimální.  
c) Při přechodu na jiné pásmo je nutné vysílač naladit znovu!!! Při větším 
přeladění uvnitř pásma, cca každých 50-100 kHz, stačí obvykle jen jemně 
doladit knoflíky DRIVE, PLATE a LOAD na největší výkon.  
 
Vysílání CW 
Jestliže byl vysílač nastaven podle předchozích 17 bodů, zbývá zajistit přepínání 
RX-TX.  
1) Ručně, přepnutím přepínače REC/SEND do polohy SEND a na zvolené frekvenci 
vysílat.  
2) Nožním spínačem, připojeným do konektoru na zadním panelu transceiveru. 
Konektor je obvykle označen jako PTT. 
3) Pomocí obvodu VOX. U TS830S jej nastavíme takto: Stiskneme telegrafní klíč a 
knoflík VOX GAIN nastavíme tak, aby relé RX/TX spolehlivě sepnulo. Cvaknutí relé 
je zřetelně slyšet. Knoflíkem VOX DELAY nastavíme zpoždění při přechodu na 
příjem asi 0,3-0,5 sec (doba, po které se transceiver přepne zpět na příjem).  
Přepínání z příjmu na vysílání pak probíhá automaticky po stisknutí telegrafního 
klíče.  
 
Vysílání SSB 
Nastavení vysílače (předpokladem je předchozí správné nastavení CW):  
1) Naladit transceiver na požadovanou (volnou!) frekvenci ve fone segmentu 
vybraného pásma.  
2) Přepínač MODE přepnout do polohy LSB nebo USB podle pásma. 
3) Přepínač METER přepnout do polohy RF. 
4) Stisknout tlačítko PTT na mikrofonu a za delšího písknutí nastavit maximální 
výkon. Nenastavovat za hranici, za kterou se výkon již nezvyšuje!!! 
5) Přepnout METER do polohy ALC a při písknutí zkontrolovat, zda ručička přístroje 
zůstává uvnitř vymezeného pole. Pokud ne, stáhnout MIC GAIN.  
 
Přepínání T/R: Stejné, jako při provozu CW, jen VOX nastavujeme na písknutí do 
mikrofonu. Další možností je tlačítko PTT na mikrofonu.  
Při spojení se vzdálenějšími stanicemi můžeme zvýšit komunikační účinnost našeho 
vysílače kompresí signálu. Kompresor dynamiky nastavíme u TS830 takto: 

               

                         z  38



 8  -   22   

1) Přepínač METER do polohy COMP. 
2) Zapnout tlačítko PROC. 
3) Při písknutí do mikrofonu nastavit kompresi signálu na max. 20 dB.  
4) Přepínač METER zpět do polohy RF. Protože při kompresi je modulace „plnější“, 
ručka měřicího přístroje se při vysílání více drží poblíž maximální hodnoty.  
 
Použití ovládacích prvků RIT a XIT 
Oba tyto prvky slouží k tomu, aby příjem a vysílání transceiveru probíhaly na mírně 
odlišných kmitočtech. 
Při použití RIT transceiver vysílá na kmitočtu, který je nastaven na stupnici a přijímá 
na kmitočtu zvýšeném nebo sníženém o hodnotu nastavení RIT. Nejběžnějším 
případem použití RIT je případ, kdy jsme volali výzvu a volající protistanice není 
naladěna přesně na náš kmitočet. Pak můžeme pomocí RIT doladit náš přijímač, 
aniž bychom ovlivnili kmitočet vysílače. 
Použití XIT naopak umožňuje rozladit vysílač. To znamená, že transceiver přijímá na 
kmitočtu, indikovaném stupnicí a vysílá na kmitočtu zvýšeném nebo sníženém o 
hodnotu nastavení XIT. To umožňuje např. u transceiverů nevybavených funkcí 
SPLIT v určitém rozsahu tuto funkci simulovat. Např. žádá-li DX stanice odpovídat o 
1 kHz výše (UP), pak nastavením hodnoty 1 kHz na XIT toho dosáhneme. 
Při normálním provozu je potřeba držet oba tyto ovládací prvky buď vypnuté nebo 
nastavené na nulu. V opačném případě bychom vysílali na jiném kmitočtu než 
posloucháme a mohli bychom si ztížit nebo zcela znemožnit navázání spojení. 
 
Celotranzistorové transceivery 
Výroba hybridních přístrojů s elektronkami v budiči a koncovém stupni skončila v 
osmdesátých letech minulého století. Posledními reprezentanty této technologie od 
známějších výrobců byly YAESU FT-102 a KENWOOD TS-830. Jakmile začaly 
moderní tranzistory na vysokých frekvencích umožňovat provoz v lineárním režimu s 
velkým výkonem, začaly se objevovat transceivery plně osazené polovodiči.  
Zásadním rozdílem mezi oběma druhy přístrojů je způsob napájení. Zatímco 
hybridní konstrukce vyžadovaly několik různých napětí (např. +12 V pro polovodiče, 
6,3 V střídavých pro žhavení elektronek, záporné předpětí pro první mřížky, +250 V 
pro druhé mřížky, +900 V pro anody) a tím i komplikované zdroje, vystačí 
tranzistorové zařízení s jediným napětím. To bývá nejčastěji 13,8 V, což je napětí 
palubní sítě běžných automobilů. Takové transceivery neobsahují zdroj pro napájení 
ze střídavé sítě. Transceivery se zabudovaným zdrojem mají tranzistory koncového 
stupně napájeny napětím 24 V i větším.  
Koncové stupně transceiverů jsou bez výjimky symetrické, obvykle osazené 
bipolárními tranzistory, zejména při napájení 13,8 V. Nároky na zdroj jsou značné, 
při výstupním výkonu 100 W musí být dimenzován na špičkový proud 22-25 A. 
Bipolární tranzistory navíc vyžadují dokonalou stabilizaci předpětí báze, která má 
rozhodující vliv na omezení intermodulačních produktů.  
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Pro náročnější DX činnost a zejména KV závody, kdy je za základní transceiver 
připojován další zesilovací stupeň o výkonu 1 kW i více, jsou vhodnější přístroje 
osazené tranzistory MOSFET nebo LDMOS, které vyžadují vyšší napájecí napětí a 
jsou vyráběny s interním napájecím zdrojem.  
POZOR na nekvalitní zdroje!!! Klasické spojitě regulované zdroje mohou 
vyprodukovat napěťové špičky, které spolehlivě zničí koncové tranzistory 
během jediné milisekundy. Totéž platí pro zdroje spínané, které navíc mohou 
být příčinou pulsního rušení. Šetření zde není příliš na místě, protože úspora 
několika stokorun může být provázena vydáním mnohonásobně vyšší částky 
za opravu transceiveru. Pro bezporuchový provoz je důležitý i dostatečně 
dimenzovaný napájecí kabel.  
 
Obsluha celotranzistorových transceiverů při vysílání je poněkud jednodušší. Jejich 
koncové stupně neobsahují žádné dolaďovací prvky v budiči ani na výstupu. Je však 
třeba zachovávat větší opatrnost při volbě a přizpůsobování antén. Výstupní 
impedance tranzistorových koncových stupňů je 50 Ohmů a pro antény, které mají 
impedanci jinou, je nutno zařadit přizpůsobovací anténní člen (tuner, ATU). Některé 
přístroje obsahují automatický tuner, který přizpůsobí anténu podle zvolené 
frekvence. To ovšem neznamená, že každý kus drátu bude beze ztrát doladěn. 
Automatické tunery jsou schopny doladit anténu v rozsahu impedancí asi 30-150 
Ohmů. Tento údaj se může lišit podle výrobce a typu transceiveru. Pro 
vysokoimpedanční antény je nutno vždy použít externí ATU.  
Každý tranzistorový vysílač je vybaven tzv. reflektometrickou ochranou. Pokud bude 
ke koncovému stupni připojena zátěž (anténa) s výrazně rozdílnou impedancí než 
pro jakou byl navržen, ochrana sníží jeho výkon nebo jej úplně odpojí. Proto je nutné 
při přizpůsobování zátěže (tou je i přidaný zesilovač) sledovat velikost odraženého 
výkonu, u většiny tranzistorových transceiverů nastavením přepínače METER do 
polohy SWR.  
Snadnou obsluhu vysílače tranzistorového transceiveru ukazuje příklad TS-930 na 
obr.9.  
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Obr. 9. TS-930S 
 
Přijímací část TS-930 se obsluhou příliš neliší od svého předchůdce TS-
830.Vzhledem k nahrazení směšovacího VFO kmitočtovou PLL ústřednou přibylo 
několik pamětí a možnost libovolně používat dvě VFO. Pomocí tlačítka TF-SET a 
přepínače VFO A-B lze velmi pohodlně využívat funkci SPLIT (příjem a vysílání na 
rozdílných kmitočtech).  
V přijímací signálové cestě jsou místo IF-SHIFT dva knoflíky SSB SLOPE TUNE, 
které při poslechu SSB umožňují nezávislé posunutí horní HIGH nebo dolní LOW 
hrany mezifrekvenčního filtru. Za zmínku stojí třístupňový attenuátor ATT s krokem 
10 dB a zejména funkce AF TUNE, kdy jejím zařazením zapneme velmi účinný 
laditelný CW filtr.  
Vysílač se vyznačuje především vynikající a spolehlivou reflektometrickou ochranou, 
takže nelze zničit koncový stupeň ani odpojením zátěže.  
Nastavení vysílače je velmi jednoduché. Knoflík CAR nastavíme asi do poloviny 
dráhy. Přepneme přepínač METER do polohy SWR, přepínač MODE do polohy 
TUNE, přepínač REC/SEND do polohy SEND a zkontrolujeme údaj měřidla SWR. 
Je-li SWR mezi 2 až 3, pokusíme se doladit anténu pomocí ATU nebo automatickým 
tunerem (je-li instalován v transceiveru) tak, že přepneme přepínař AUTO/THRU do 
polohy AUTO. Při větších hodnotách SWR věnujeme raději pozornost nastavení 
vlastní antény.  
Samozřejmě v řadě případů lze dosáhnout SWR = 1, ale když se to nepovede, není 
třeba zoufat. V praxi se hodnota SWR < 2 vůbec neprojeví ani na síle signálu 
protistanice, ani na funkci reflektometrické ochrany vysílače, který při SWR = 2 
stále vysílá s plným výkonem.  
Po skončení ladění pokračujeme způsobem popsaným u TS-830 v bodech 13, 14, 
15, 16 a 18.  
Další postup práce je rovněž shodný, neplatí však poznámka b). 
 

Jak si vybrat krátkovlnný transceiver?  
 
Otázka není až tak jednoduchá, nemáme-li se ukvapit. Proto bude dobře si položit 
několik základních otázek: 
1) Kolik peněz mohu investovat? 
2) Jaké činnosti se chci na KV věnovat? 
3) Jaké mám technické zázemí (prostor v bytě, prostor na antény, elektroinstalaci 
atd.)? 
4) Jaké mám morální zázemí (rodina, sousedé)? 
5) Jaké mám časové možnosti? 
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6) Jaké mám možnosti zajištění oprav transceiveru? 
 
Ad 1) Obecně lze říci, že v současné době je k dispozici takové množství nových i 
starších přístrojů v nejrůznějších cenových relacích, že si transceiver může vybrat a 
koupit téměř každý. Ceny se pohybují od několika stokorun za stanici třeba s malou 
závadou, až po nové “vlajkové lodi“ renomovaných firem za čtvrt milionu.  
Ad 2, 3) Základními a tradičními druhy provozu na krátkých vlnách jsou CW a FONE. 
Oba způsoby používají amatéři již od dob vzniku amatérského vysílání. Dlouho 
kralovala telegrafie. Až s příchodem SSB se srovnatelnou komunikační účinností se 
provoz FONE masově rozšířil díky výrobě transceiverů, které “umí“ CW i SSB. K 
jejich provozování není kromě antény, mikrofonu a klíče potřeba žádné další 
vybavení a téměř všechny továrně vyrobené přístroje produkují kvalitní CW i SSB 
signály. Běžný 100 W transceiver zabere poměrně malý prostor, takže nenáročné 
vysílání CW/SSB lze provozovat i v malém bytě.  
Pokud zájemce hodlá provozovat některé z digitálních druhů provozu, pak musí 
investovat ještě do počítače s příslušenstvím. To bývá snesitelná záležitost 
vzhledem k tomu, že počítače dnes patří k běžnému vybavení domácnosti. Díky 
dnešním snadno dostupným programům lze DIGI módy provozovat i s jednoduchým 
SSB zařízením.  
Pokud si amatér může dovolit alespoň minimální anténní výbavu (vertikál, dipól), 
může dosáhnout velmi slušných výsledků, aniž by zruinoval rodinný rozpočet.  
Ten kdo se nemusí příliš ohlížet na náklady a má k dispozici dostatečný prostor na 
stavbu antén, má možnost výběru z velkého množství transceiverů a výkonných 
zesilovačů. Je však třeba myslet na to, že nejdražší zařízení nemusí být vždy 
nejlepší. 
Ad 4, 5) Často se stává, že rodina našemu koníčku z nejrůznějších důvodů příliš 
nepřeje nebo se staneme obětí netolerantního souseda. Obojí dohromady je 
vražedná kombinace a pak nezbývá, než se uchýlit do ústraní v podobě zahradní 
chatičky nebo chalupy, kde většinou nalezneme klid, tiché místo bez radiového 
smogu a prostor pro anténu, často i směrovku. Pro tento případ je vhodné zakoupit 
menší, snadno přenosné zařízení, které se vejde do tašky. Stejně vhodné je i pro 
amatéra na dovolené nebo pro toho, kdo hodně cestuje a chvíle volna chce věnovat 
nenáročnému vysílání. Malý a lehký transceiver je neocenitelný i pro toho, kdo 
podniká nejrůznější výlety po zajímavých lokalitách primárně za účelem vysílání.  
Naopak pro špičkový DX-ing a velké mezinárodní závody je nezbytné rovněž 
špičkové a velmi odolné zařízení, jehož cena je často srovnatelná s cenou málo 
ojetého automobilu. Kromě movitých jednotlivců tuto činnost provozují i party 
nadšenců, kteří pro soutěže shromáždí transceiverů více. Spolu s impozantními 
kilowattovými zesilovači a ještě impozantnějšími anténními systémy na 
odpovídajících pozemcích se ceny takových sestav pohybují v řádu milionů korun.  
  
Přístroje z druhé ruky 
Kdo již měl možnost porovnat supermoderní transceiver se starším elektronkovým 
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modelem, mohl si všimnout, že kromě vzhledu těch rozdílů není tolik. Již dříve 
existovaly vymoženosti jako passband tuning, přepínatelná šíře pásma, notch filtr 
apod. To znamená, že i se starším přístrojem můžeme na pásmech výborně 
pracovat. Mnohé ze starších strojů obsahují napájecí zdroj, jsou kompaktní a 
nepotřebují přídavná zařízení. Musíme ale počítat s tím, že kmitočtová stupnice 
nebude mít jemnější dělení než 1 kHz, že stabilita kmitočtu není taková jako u 
moderních syntezátorù a že nastavení elektronkového vysílače trvá poněkud déle. 
Příkladem staršího přístroje, jehož mnohé technické parametry nebyly dodnes 
překonány, je např. DRAKE TR-7. Starší technologie rovněž dovoluje amatérské 
opravy a modifikace, což dává prostor k využití technické fantazie a zručnosti k 
nejrůznějším zlepšením. 
Při koupi starších přístrojů je třeba věnovat pozornost jejich stavu. Zaměřit se 
zejména na mechanické díly, jako otočné přepínače, vůle v hřídelích ladicích 
kondenzátorů, mrtvý chod ladicích převodů. K elektronkovým přístrojům zajistit 
náhradní elektronky.  
Ke každému továrnímu transceiveru by měla existovat dokumentace, přinejmenším 
uživatelský manuál. Velmi výhodná je i servisní dokumentace pro snadnější 
opravitelnost.  
 
Nové přístroje 
Jejich konstrukce je poplatná novým technologickým trendům, které dovolují 
neustálé zmenšování rozměrů radiostanic. Prakticky jediným omezujícím prvkem 
jsou dnes velké chladiče výkonových tranzistorů, které v přístroji zabírají 30-50 
procent prostoru.  
Vozidlové radiostanice 
Dnešní vozidlová radiostanice s výkonem 100 W není větší, než běžné autorádio.  
Kromě malých rozměrů se vyznačují dalšími společnými znaky: 
- možnost příjmu i vysílání na všech KV pásmech a VKV na 50, 144 a 430 MHz 
- možnost příjmu v souvislém pásmu 100 kHz až 30 MHz (general coverage) a 
dalších širokých úseků v pásmech VKV 
- Malý počet ovládacích prvků (na malý panel se jich mnoho nevejde) přičemž téměř 
každý z nich má více funkcí ovládaných přes menu.  
- co největší a kontrastní displej slouží k indikaci mnoha zvolených parametrů 
- jeden mezifrekvenční filtr na vysoké frekvenci, veškerá selektivita je soustředěna 
do DSP 
- velké množství různých pamětí, možnost připojení k PC (CAT system)  
Vzhledem k nedostatku místa na filtry a propracovanější mechanickou konstrukci 
zejména pokud jde o stínění, jejich vysokofrekvenční vlastnosti nelze považovat za 
špičkové. Jsou tak předurčeny hlavně pro rekreační vysílání na cesty a dovolené, 
stejně jako pro nenáročné vysílání z domova. Nedoporučuje se vysílání s dalšími 
koncovými stupni.  
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Stolní radiostanice 
Jejich základní zapojení a vybavení se od vozidlových příliš neliší. Díky větším 
rozměrům však mají přehlednější přední panel a lepší obslužný komfort. Lze je 
vybavit optimalizovanou sestavou mezifrekvenčních filtrů a většinou umožňují 
připojení lineárních zesilovačů velkého výkonu. Jsou tak mnohem vhodnější pro 
náročnou DX práci a velké závody v prostředí těžkého QRM.  
 
Radiostanice QRP 
Jsou určeny pro vyznavače malých výkonů. Vlastnosti QRP transceiverů jsou 
shodné s ostatními, jen výstupní výkon je omezen na 5 až 20 W. Výrobců QRP 
zařízení a stavebnic je mnoho. Z těch známějších patří mezi ně MFJ, Mizuho, 
Elecraft. Velcí výrobci pamatují na QRP amatéry malými transceivery IC703 (ICOM) 
nebo FT817 (YAESU).  
 
Použitá literatura a odkazy: 
Stavebnice QRP - seriál OK QRP INFO č.60, 61 autor OK1RP 
Jak maximálně využít selektivity vašeho přijímače - QST 3, 4/2001 překlad OK1NR 
Radioamatér 3, 4/2001 
Stavební návody pro radiotechniku - publikace Svazarmu 1980-1985 
Amateurfunk Ausbildung - CD-ROM Technik v.3.2, DARC  
Karel Daněk: Moderní rádiový přijímač, BEN 2005 
http://www.mizuhoradio.com/trx.html  
http://www.rigpix.com/  
http://www.c-a-v.com/news.php  
http://www.home.karneval.cz/ok2kkw/qro_cz.htm  
http://www.universal-radio.com/

Zkratky a hesla  
Zkratka Význam 

A/D Analog/Digital; analogově-digitální 
ACC Accessories; příslušenství 
AD Analog/Digital; analogově-digitální 
AF Audio Frequency, nízké kmitočty 
AF GAIN Audio Frequency Gain; nízkofrekvenční zisk 
AF TUNE Audio Frequency Filter Tune; ladění nf filtru 
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AGC Automatic Gain Control; automatické řízení zisku 
ALC Automatic Level Control 
AM Amplitude Modulation; amplitudová modulace 
ANT Antenna; anténa 
ARRL American Radio Relay League; národní radioamatérská organizace 

USA 
AUT Automatic; automatický 
AUTO Automatic; automatický 
AUTO/THRU AUTO současně přepnuto na TUNE, automatický tuner naladí anténu 

na nejlepší SWR. Po vypnutí TUNE zůstává anténa přizpůsobena. 
THRU - aut. tuner přemostěn a není v činnosti.  

BAND Band; pásmo 
BFO Beat Frequency Oscillator; záznějový oscilátor 
BK Break-in; přerušení; provozní zkratka PŘERUŠUJI VÁS 
BPF Bandpass Filter; pásmový filtr 
CAL Calibration; kalibrace 
CAR Carrier; nosný kmitočet 
CARRIER Carrier; nosný kmitočet 
COMP Compressor; kompresor 
COMP 
LEVEL 

Compressor level; úroveň komprese 

CONTROL Control; řízení, ovládání 
CW Continuous Wave; nemodulovaná telegrafie 
CW-N CW Narrow; příjem CW s úzkým filtrem 
CW-R CW Reverse; příjem CW s opačným kmitočtem BFO 
CW-W CW Wide; příjem CW se širokým filtrem 
DDS Direct Digital Synthesis; přímá digitální syntéza 
DELAY Delay; zpoždění 
DH Data Hold; paměť posledního měření 
DIAL Dial; stupnice 
DIAL DIM Dial Dimming; regulace osvětlení stupnice 
DIAL SET Dial Setting; nastavení stupnice 
DIM Dimming; stmívání 
DRIVE Driver; budič 
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DSB Double Side Band; dvě postranní pásma 
DSP Digital Signal Processing; digitální zpracování signálu 
DX Distance X; spojení na velkou vzdálenost 
EXT External; externí 
EXT SPKR External speaker; externí reproduktor 
FAST Fast; rychlý, rychle 
FM Frequency Modulation; frekvenční modulace 
FONE Phone; fonický provoz 
FULL BK Používá se při CW. Relé TX/RX přepíná v rytmu telegrafních značek 

a lze poslouchat v mezerách vlastního vysílání. 
GAIN Gain; zisk, zesílení 
HEATER Heater; žhavení 
HF High Frequency; vysoká frekvence (20 kHz - 30 MHz) 
HPF Highpass Filter; hornofrekvenční filtr 
HV High Voltage; vysoké napětí 
Hz Hertz; Hertz 
IARU International Amateur Radio Union; mezinárodní radioamatérská unie 
IF Intermediate Frequency; mezifrekvence 
IF SHIFT IF Shift; posun křivky mezifrekvenčního filtru 
IP Plate Current; anodový proud 
KEY Key; klíč (telegrafní) 
kHz Kilohertz; Kilohertz = jednotka kmitočtu = 1000 Hz 
KISS Keep-It-Simple-Stupid 
KV Krátké vlny 
LED Light Emission Diode; dioda emitující světlo 
LOAD load; zátěž 
LONG Long; dlouhý 
LPF Lowpass Filter; dolnofrekvenční filtr 
LSB Lower Side Band; dolní postranní pásmo 
MED Medium; střední, průměrný 
MEMORY Memory; paměť; 
METER Meter; měřicí přístroj, metr (délková míra) 
MHz Megahertz; Megahertz; jednotka kmitočtu = 1000 kHz 
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MIC Microphone; mikrofon 
MIC GAIN Microphone Gain; mikrofonní zesílení 
MODE Mode; mód, druh provozu 
MONI Monitor; monitor 
MOX Manual Control; ruční (nožní) ovládání 
NARROW Narrow ; úzký 
NB Noise Blanker; omezovač poruch 
NB LEVEL NB Level, úroveň signálu, při níž začíná působit omezovač poruch 
NF Nízká frekvence 
NORMAL Normal; normální, obvyklý 
NOTCH Notch; výřez 
NOTCH 
FILTER 

Notch Filter; výřezový (rejekční) filtr 

NR Noise Reducer; omezovač šumu 
OFF Off; vypnuto 
OK All Correct; vše v pořádku 
ON On; zapnuto 
ON AIR On Air; vysílá se! 
PA Power Amplifier; výkonový zesilovač 
PATCH IN Vstup NF z jiného zařízení 
PATCH OUT Výstup NF do jiného zařízení 
PHONES Phones; sluchátka 
PITCH Pitch; výška tónu 
PLATE Plate; anoda elektronky 
POWER Power; výkon, el. energie 
PROC Processor; procesor 
PTT Push-To-Talk; stiskni a mluv; tlačítko na mikrofonu, spínač vysílání 
QRM provozní zkratka JSEM RUŠEN 
QRP provozní zkratka SNIŽTE VÝKON; označení vysílače s malým 

výkonem; 
vysílání s malým výkonem (do 5 W) 

QRPP označení vysílače s nepatrným výkonem (do 1 W) 
QSK provozní zkratka MOHU POSLOUCHAT MEZI SVÝMI ZNAČKAMI 
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QST provozní zkratka - výzva před sdělením; časopis QST (vydává ARRL, 
USA) 

REC Receive; přijímat 
REC/SEND Receive/send; přepínač příjem - vysílání 
REMOTE Remote; dálkový 
REMOTE 
CONTROL 

Remote Control; dálkové ovládání 

RF Radio Frequency; radiová frekvence, vysoká frekvence 
RF GAIN Radio Frequency Gain; vysokofrekvenční zisk 
RIT Receiver Independent Tuning; nezávislé ladění přijímače 
RX Receiver; přijímač 
RX ANT Receive Antenna; přijímací anténa  
SCAN Scan; prohlížet, prohledávat 
SEMI BK Používá se při CW. Relé TX/RX přepíná na vysílání ihned po stisknutí 

klíče, z vysílání na příjem po uplynutí nastavené časové prodlevy.
SEND Send; vysílat 
SHIFT Shift; posunout 
SLOPE Slope; sklon 
SLOPE 
HIGH 

Posouvání horní hrany mezifrekvenční křivky 

SLOPE LOW Posouvání dolní hrany mezifrekvenční křivky 
SLOW Slow; pomalý 
S-METER Měřič síly signálu ve stupních S 
SPKR Speaker; reproduktor 
SPLIT Split; rozdělit (kmitočty; vysílat a přijímat na různých kmitočtech) 
SSB Single Side Band; jedno postranní pásmo 
SWR Standing-wave Ratio; poměr stojatých vln (PSV) 
TCVR Transceiver; přijímač-vysílač 
THRU Through; skrz  
TONE Tone; tón 
TRANS Transmitter; vysílač 
TRX Transceiver; přijímač-vysílač 
TUNE Ladit, naladit, vyladit 
TUNER Tuner; tuner, přizpůsobovací anténní člen 
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TX Transmitter; vysílač 
USB Upper Side Band; horní postranní pásmo 
VBT Variable Bandwith Tuning = plynulá změna šířky pásma filtru 
VHF Very High Frequency; velmi vysoká frekvence (30-300 MHz) 
VKV = VHF; velmi krátké vlny 
VOX Voice Control; ovládání hlasem 
VOX DELAY Zpoždění obvodu VOX při přechodu z vysílání na příjem 
VOX LEVEL Úroveň signálu, při níž spíná obvod VOX při přechodu z příjmu na 

vysílání 
W Watt; Watt; jednotka elektrického výkonu 
XIT Xmitter Independent Tuning; nezávislé ladění vysílače 
Xmitter Transmitter; vysílač 
XVRTR Transvertor; transvertor; přídavné zařízení k transceiveru, které 

převádí přijímaný i vysílaný signál do jiného pásma 
 
 
t
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Příspěvek poskytnutý OK QRP klubem:

 Co je to QRP?
Milan Palička, OK2HWP, ok2hwp@seznam.cz

Co je to QRP? Samozřejmě Q-kód s významem „snižte výkon“.  Dnes jej  ale 
známe spíše jako označení provozu s úmyslně nízkým výkonem, zpravidla do 
5W.  Důvody  vedoucí  radioamatéry,  že  se  rozhodnou  věnovat  tomuto  druhu 
provozu,  jsou  různé.  Mohou  ztratit  motivaci  poté,  co  již  dosáhli  maximálních 
úspěchů s “big-gun“ a přijali QRP jako novou výzvu, nebo naopak kvůli finanční 
situaci - ze šuplíkových zásob postaví QRP zařízení prakticky zdarma. Mohou 
být  také  vedeni  svým  ekologickým  uvažováním  a  propagují   myšlenku 
nenavazovat spojení s výkonem vyšším než je nezbytně nutné a šetřit tak energii 
i  éter,  využívají  obnovitelných  zdrojů  energie  a  pod.  QRP mnohdy  znamená 
návrat k bastlení a tento fakt tak často bývá motivací pro ty, kdo se takových 
činností nechtějí vzdát. QRP je také téměř synonymem pro provoz CW.

Před více než dvaceti  lety vznikl  ještě v tehdejší  ČSSR OK QRP klub, 
který si za dobu své existence získal uznání i respekt nejen u nás, ale i ve světě. 
Jde o dobrovolné zájmové sdružení, které není nijak vázáno na členství v jiném 
klubu a je klubem mezinárodním. Podmínkou není ani vlastnictví koncese, pak je 
člen označen jako „SWL“. V současné době má klub více než 550 členů ze čtyř 
světadílů.  OK  QRP  klub  je  plnoprávným  členem  mezinárodní  telegrafní 
organizace EUCW.  Klub je spolupořadatelem OK QRP závodu a také vydává 
diplom W-OKQRP-C za spojení  se  členy  klubu.  Klub  příležitostně  vysílá  pod 
značkou OK5SLP a členové klubu mohou požádat předsedu, Petra OK1CZ, o její 
zapůjčení k různým příležitostem.

Klub pořádá, zejména zásluhou Karla OK1AIJ, tradiční setkání v Chrudimi 
vždy týden před CQ WPX SSB contestem. O jeho úspěchu hovoří fakt, že počet 
účastníků z  řad  radioamatérské veřejnosti  se blíží  stovce.  Pravidelně  najdete 
stánek klubu i na mezinárodním setkání v Holicích.

Novou  tradici  podzimních  QRP setkání  v  Příbrami  se  podařilo  založit 
Petrovi  OK1DPX a Milanovi  OK2HWP. Tato  setkání  mají  účast  menší  a  mají 
spíše  charakter  workshopu.  Přesvědčí  Vás,  že  konstruktéři  QRP  zařízení 
neusnuli na vavřínech a drží krok s dobou. I když konstrukce typu „sólooscilátor“ 
a PA s KSY34 zde mají stále své místo, není náhoda, že se tu hovoří především 
o programování a využití  mikrokontrolérů PIC a Atmel,  o součástkách SMD v 
QRP zařízeních, o spínacích směšovačích a dalších technických novinkách.

Pro  členy  je  k  dispozici  obsáhlá  banka  zahraničních  QRP  časopisů 
(SPRAT,  Lo-Key  atd.).  Pro  ty,  kdo  pracují  s  dětmi,  jsou  k  dispozici  zdarma 
elektronické součástky. Pro děti jsou pořádány dětské QRP víkendy a letní QRP 
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tábory. Propagaci amatérského QRP rádia děláme na akcích typu Bambiriáda, 
Den dětí, Věda v ulicích a Soutěž „ EXPO SCIENCE AMAVET“.

Klub vydává již  od  svého vzniku  vlastní  kvalitní  časopis  OK QRP Info 
(OQI),  o  jeho.  vydávání  se  stará  Petr  OK1DPX  a  příbramský  Q-klub 
(http://www.quido.cz).  Časopis  vychází  4x  ročně,  o  ukázkové  číslo  zdarma si 
můžete  napsat  na  adresu  Q-klub,  Ing.  Petr  Prause,  Březnická  135,  261  01 
Příbram, nebo na e-mail info@quido.cz . Petr je zároveň i vedoucím operátorem 
mládežnické kolektivky OK5PQK a za jeho aktivitu v práci s dětmi mu jistě patří 
velký dík.

Zájemci o členství v OK QRP klubu se mohou přihlásit u Franty OK1DCP 
(ok1dcp@qsl.net), na Slovensku u Alexe OM3TY (om3ty@centrum.sk).
Členský příspěvek je 200 Kč (resp. 250 Sk), studenti a
důchodci 150 Kč (200 Sk). Další podrobnosti a přihláš-
ku ke stažení najdete na stránkách klubu: http://www.
qsl.net/okqrp/.

Aktivní je internetová diskusní skupina http://
groups.yahoo.com/group/ok_qrp_club/, kde jsou k dispozici i schémata a popisy 
zařízení, v diskusi je možné zeptat se na cokoli ohledně QRP. Můžete se zapojit 
do SSB kroužku, který bývá každé pondělí na kmitočtu 3,777 MHz v zimě od 17 
hod., na jaře od 20 hod. místního času.

Do  časopisu  OQI  přispívají  zkušení  konstruktéři  radioamatérských  zařízení 
z České  republiky  i  ze  zahraničí.  Příkladem může  být  následující  konstrukce 
malého transceiveru od Alexe, OM3TY.
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QSK CW QRP transceiver 2W TY40a 
Alexander Rymarenko, OM3TY, om3ty@centrum.sk

    Dva mesiace pred letným pretekom Originál QRP04 som premýšľal som o tom, 
s akými zariadeniami budem vysielať. Doteraz som mal k dispozícii DOB80 na 80 m, 
Norcal20 a NAXOS20 na 20 m. Vlastním aj  FT-7,  viac ma však baví  vysielať  na 
zariadeniach, ktoré si sám postavím. FT-7 viacmenej využívam na 80 m SSB.
   Na internete som pred časom objavil  zaujímavé zapojenia QRP transceiverov 
Minowa  Makotu  7N3WVM.  Vo  svojich  zapojeniach  používal  zaujímavé  IO,  FM 
prijímača TA7358 v puzdre SIP9. Majú samostatný vstupný zosilňovač a pracujú s 
napätím  v rozsahu  od  1,6 V  do  6  V.  Je  výhodná  aj  ich  cena.  Sú  päťnásobne 
lacnejšie, ako NE602. To ma inšpirovalo postaviť malý TRX s výkonom do 2 W.

VXO
     Zapojenie VXO typu Clapp je tiež prevzaté 
podľa  7N3WVM.  V pozícií  X1,2  sú  osadené 
bežné plechové kryštály 11.059 MHz v púzdre 
HC49.  Konden-zátor  C1  s malou  kapacitou 
umožňuje  posunúť  rozladenie  X-talu  na 
začiatok  pásma.  Na mieste  tranzistora  Q1 je 
možné použiť akýkoľvek nf tranzistor typu KC, 
BC.  Ako  D1  som  mal  k dispo-zícii  varikap 
MV209.  Pri  inom  type  varikapu  je  potrebné 
znova vyexperi-mentovať VXO. 

Popis zapojenia RX
     Vstupný signál z antény prechádza cez DP filter L13,14, jednoduchý omedzovač 
výkonu z PA tvorený CV3, D9, D10 a L12, cez jednoduchý atenuátor P1 RF do dvoj- 
obvodovej pásmovej priepuste  L2, L3, ladenej na stred pásma 7 MHz, cez C8 na 
vstup (pin 1) IO1. Signál z pinu 3 pokračuje cez rezonančný obvod 7 MHz L4,C11 do 
zmiešavača (pin 4). Po zmiešaní signálu s VXO 11,059 MHz (pin 8), pokračuje signál 
ďalej  cez rezonančný obvod 4 MHz L5,C12 (pin  6)  a prechádza asi  400 Hz CW 
filtrom X4,5,6, kde ďalej pokračuje na pin 1 mixera-detektora  IC3 NE602. BFO RX 
(pin6,7)  sa  nastavuje  trimrom  C23  s posuvom  asi  o –600  Hz.  Symetricky  signál 
pokračuje na vstup IC5 LM386.  Na zníženie sipenia IC5 slúži C29, R15. Úroveň 
hlasitosti do slúchadiel AF sa nastavuje potenciometrom P4. Za kondenzátorom C30 
je zapojená LED dióda D3 na vstup (pin 2) IC3, ktorá slúži k optickej indikácií RX 
a zároveň aj ako „AVC“.

Popis zapojenia TX  
     Signál s VXO je privedený na vstup zmiešavača IC2 pin 4 cez C33 1 nF. Po 
zmiešaní  signálu  s BFO  TX,  signál  pokračuje  na  vstup  dvojobvodovej  pásmovej 
priepuste ladenej na stred pásma 7 MHz L9, 10, cez kťúčovaný tranzistor Q4 J310, 
ďalej cez Q5 - BC547 a PA Q6 - BSX61 na BPF L13, L14 a cez anténny konektor do 
antény.
     Kľúčovanie a zatlmenie vstupných obvodov RX a tým aj bezchybnú prevádzku 
QSK cez konektor J2 KEY zabezpečujú tranzistory Q2, Q3, Q5, Q7.  

Postup stavby a nastavenie TRX 
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     Nastavenie transceivera prevádzame pomocou čítača, spektrálneho analyzátora, 
voltmetra, vf milivoltmetra, GDO. V núdzi vystačíme aspoň s voltmetrom, vf sondou 
prípadne s druhým prijímačom. Pri stavbe nastavovaní postupujeme nasledovne:
 

A) osadíme obvody VXO, pripojíme 6 V zdroj a zapojíme čítač na emitor Q2 cez 
kondenzátor asi 10n a nastavíme rozsah požadovaného rozladenia pomocou 
R1,L1,C1. Kondenzátorom C1 nastavíme začiatok pásma 40 m.

B) RX -  navinieme  cievky  L2,L3  a na  wobbleri  nastavíme  priepuste  na  stred 
pásma 7,020 MHz. L4 a L5 predladíme GDO a po osadení ostatných obvodov 
RX doladíme na max. signál posluchom, po kompletnom osadení RX. V núdzi 
bez wobblera všetky jadrá cievok nastavíme na maximálny signál  z antény 
tiež  posluchom.  Pochopiteľne,  že  nastavenie  týmto  spôsobom,  nebude  až 
také presné. BFO nastavíme pomocou CV2.

C) Takisto  postupujeme  pri  TX  (L9,10).  Po  osadení  TX,  pokiaľ  sme  použili 
bezvadné súčiastky, by mal bez problémov taktiež pracovať. Odskok BFO TX 
(CV1) nastavíme tak, že pri zakľúčovaní TX, nastavíme CV1 na stred filtra RX 
posluchom, alebo presnejšie na spektrálnom analyzátore. Záverom na výstup 
TX  zapojíme  bezindukčnú  záťaž  50  ohm,  pripojíme  spektrálny  analyzátor, 
zopneme tlg. kľúč a jadrami cievok L9,10 nastavíme maximum potlačenia 2. 
a 3. harmonickej. Trimrom P3 nastavíme požadovaný výkon PA.

Ku použitým súčiastkám.
     Súčiastky  nie  sú  kritické.  Sám som použil  väčšinou  vypájkované  súčiastky 
z rôznych  vyradených  zariadení.  Hlavne  kondenzátory, odpory  a  tranzistory.  Na 
mieste cievok L2, L3,  L4,  L5, L9 a L10 som použil  neznáme vypájkované cievky 
v plechových  pájkovateľných  krytoch  rozmeru  7,5  mm.  Cievky  sú  ladené  dutým 
jadrom. To je jedno riešenie. 
     Druhé riešenie spočíva v náhrade MF transformátočekov toroidnými jadrami + Cx. 
Chcem upozorniť na to, že alternatívne hodnoty počtu závitov toroidných cievok sú 
informatívne. Doladenie si každý musí spraviť sám.

L2 – 5 uH 2z/35z materiál T37-2 0,25 mm
2z/23z N05-6,3 0,25 mm
2z/32z N02-6,3 0,25 mm

L3, L4, L9, L10 – 5 uH   35z T37-2 0,3 mm
23z N05-6,3 0,3 mm
32z N02-6,3 0,25 mm

L5 – 15 uH 61z T37-2 0,20 mm
57z T44-2 0,20 mm
42z N05-6,3 0,25 mm
31z N05-10 0,3 mm

L13,14 – 1,2 uH   11z N05-6,3 0,3mm
  7z N05-10 0,5 mm

TR1, L11 H6-6,3 0,4 mm
Cx1,2,3,4,5,6   50 pF
C5,7,11,12,39,41   82 pF

     Na pozícii L1, L6, L7, L8, L12 som použil bežné axiálne zalievané tlmivky. Q1 je 
možno nahradiť tranzistormi typu KC, BC atď. Q6 je možno nahradiť typom KSY34, 
2N2219, 2N3866, 2N4427 apod.
     Vhodné je používať ruské vojenské 50 ohmové slúchadlá, ktoré sú zároveň ako nf 
filter,  pretože  pracujú  v pásme  okolo  4000  Hz.  Vyskúšal  som  desiatku  rôznych 
slúchadiel a práve tie ruské vojenské dosiahli v mojich testoch najlepšie výsledky.
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     Celý  tranceiver  je  postavený  na  univerzálnych  doskách  plošných  spojov, 
umiestnený do vlastnoručne vyrobenej krabičky z hliníkového plechu a cuprextitu.

Testovanie
     Tranceiver som nastavoval na profesionálnom spektrálnom analyzátore u Ruda 
OK2ZZ vo firme v Brne, po ceste do Holíc na stretnutie rádioamatérov. Citlivosť RX 
pri MF filtri 400 Hz bola 0,25 uV a potlačenie harmonických PA / 2W okolo 52 dB.
     Transceiver som testoval doma s anténou LW 27 m, na letnom detskom tábore 
neďaleko  Dobříše  s anténou  W8GI  a doma  u Libora  OK1PFL  zo  stretnutia  v 
Holiciach. 
      Lektor z letného tábora Vláďa OK1SVB bol tak prekvapený príjmom a citlivosťou 
prijímača, že prísľúbil návrh plošných spojov. Dúfajme, že v čo najkratšom čase. 
     Záverom, nuž čo dodať: Veľa šťastia pri stavbe QRP transceivera TY40a.

Alex, OM3TY 
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9. Antény 

Impedance a antény  
Miroslav Šperlín, OK2BUH, visper@mbox.vol.cz

Proč jsem začal psát tento seriál? Hodně amatérů si koupilo nebo i postavilo 
anténní analyzéry. Když se jich ptám, co s tím budou dělat, tak většina odpoví " ... 
no budu s tím měřit ty Ohmy". A co ještě? "Taky takové ty kladné a záporné věci". 
Někteří po mě i chtěli napsat takový návod, asi tak 10 bodů. V deseti bodech to 
nezvládnu, ale když budu stručný, tak bychom se mohli vejít do deseti kapitol. Bude 
to asi nejstručnější popis, který existuje v českém jazyce. Slibuji, že nebudu 
používat vědecké výrazy (snad mi vědci odpustí), budu se úmyslně vyhýbat 
matematickým vzorcům (ty se stejně opisují), nejsložitějším výrazem bude 
odmocnina a možná i logaritmus. Mimochodem – víte jak má vypadat správná 
vědecká publikace? Musí jí rozumět pouze autor sám a ostatní vědci ze stejného 
oboru nesmí mít ani tušení, o čem to vlastně je. Nemám nic proti vědeckým dílům, 
ale bylo jich napsáno dost a já nechci opisovat, chci na to jít jinak – pomocí 
praktických příkladů a různých legrácek. 
 

Kapitola první: Devět "ancí" 
Tato kapitola bude nudná teorie, ale anténář, který nezná devět "ancí", se nikdy nedozví, 
co vlastně dělá. 
V roce 1946 napsal OK1RV v časopise "Krátké vlny" pěkný článek s názvem "14 ancí". V 
radiotechnice skutečně existuje 14 ancí (správně immitancí), pro práci s anténami nám jich 
stačí poznat devět. Takže s chutí do toho: 
 
Impedance je komplexní odpor, který se skládá ze dvou složek: První je složka reálná 
(opravdová, skutečná) a nazývá se rezistance. Budeme ji označovat písmenem R. 
Rezistance je ta část impedance, kde energie vykonává práci. Napětí i proud jsou přesně 
ve fázi. Např. odpor umělé zátěže by měl mít čistou rezistanci (bezindukční, bezkapacitní) 
a veškerá energie se proměňuje v teplo. Rovněž vyzařovací odpor antény je rezistance 
(vyzařování je taky práce). Ale bohužel ztrátové odpory jsou taky rezistance, ztráta teplem 
je taky práce. 
 
Druhá složka je imaginární (zdánlivá, neskutečná nebo jalová), nazývá se reaktance a 
budeme ji označovat písmenem X. 
 
Reaktance může být kladná, potom je to induktance, nebo záporná, to bude 
kapacitance. Zde však pozor! Kapacitancí je v angloamerické literatuře míněna kapacita, 
což je samozřejmě něco zcela jiného. Kapacitu vyjadřujeme ve faradech, kapacitanci v 
jalových ohmech. Totéž platí pro induktanci. Aby nedošlo k omylům, je lépe tyto dva 
výrazy nepoužívat a nahradit je složeným výrazem reaktance kapacitní a reaktance 
induktivní. 
 
Průchodem střídavého proudu reaktancí dochází k fázovému posuvu o čtvrt periody (90 
stupňů). Napětí s proudem se tedy nikdy nepotkají ve stejném čase a žádná práce 
nemůže být vykonávána. U kapacitní reaktance se napětí opožďuje za proudem, u 
induktivní reaktance se proud opožďuje za napětím. Kdo si to nemůže zapamatovat (jako 
já), použije známou mnemotechnickou pomůcku: "Cívka je jako dívka, napřed napětí, 
potom proud." 
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Pokud se kondenzátor nebo cívka průchodem proudu zahřívají, je to důkaz, že reaktance 
není čistá (tedy že obsahuje taky ztrátovou rezistanci). Potom ovšem fázový úhel nemůže 
být 90 stupňů, ale bude menší. 
 
Zvláštní případ nastane, když induktivní i kapacitní reaktance mají stejné hodnoty (ale 
samozřejmě opačná znaménka). Tento stav se nazývá rezonance. Kromě tohoto efektu 
(shodnosti reaktancí) nastanou v rezonanci ještě další dva efekty: fázový úhel bude roven 
nule a impedance dosáhne své maximální hodnoty v případě rezonance paralelní nebo 
minimální hodnoty u rezonance sériové. 
 
Zde je nutno podotknout jednu méně známou věc: Vše uvedené platí pouze pro malé 
hodnoty činitele jakosti Q (do 10). Matematické vysvětlení tohoto jevu by zabralo několik 
stránek, proto jen stručně: Kromě jiných definicí činitele jakosti Q existuje i jedna vědecká, 
která praví že Q je poměr energie v obvodu akumulované k energii v obvodu ztracené za 
dobu jedné periody. A v tom je ten problém. U vysokého Q jsou ty poměry na začátku a 
konci periody lehce nelineární a zavádějí přídavnou chybu. 
 
To jsme ale trochu odbočili, vraťme se k našim "ancím". 
Admitance je komplexní vodivost, je to vlastně převrácená hodnota impedance. Vyjadřuje 
se v jednotkách S (siemens). Ale opět pozor na angloamerickou literaturu – tam se 
siemens nepoužívá, místo toho mají jednotku Mho, což není nic jiného než Ohm napsaný 
pozpátku. 
 
Admitance se opět skládá ze dvou složek – reálné konduktance a imaginární 
susceptance. Susceptance opět může být kapacitní a induktivní, ale pozor – zde jsou 
znaménka opačně, kapacitní je kladná (rozpomenete-li se na základní pravidla práce 
s komplexními čísly, víte, že 1/j = –j). 
 
Možná se teď někdo zlobí, proč se učit převratné hodnoty, na všechny výpočty na 
anténách přeci musí stačit impedance. Ale později si ukážeme, jak krásně se dají počítat 
přizpůsobovací obvody na dvojitém Smithově diagramu právě pomocí admitancí. 
 
Pozor, převrácená hodnota mezi impedancí a admitancí platí pouze pro reálnou složku. 
Např. 50 Ω = 20 mS. Ale impedance komplexní např. 50+j20 Ω odpovídá komplexní 
admitanci 17,3-j7 mS, a to už nemá s převrácenou hodnotou nic společného! 
 
Na závěr záludná otázka: Jsou reaktance a rezistance kmitočtově závislé? Reaktance 
jednoznačně ano. Kapacitní reaktance se bude se vzrůstajícím kmitočtem snižovat, 
induktivní zvyšovat. Susceptance opačně (proto ta změna znaménka). U rezistance to tak 
jednoznačné není. Klasická rezistance (ohmický odpor) je frekvenčně nezávislá. Ale 
rezistance jako vyzařovací odpor antény se bude s kmitočtem měnit, protože se bude 
měnit vlnová délka vzhledem k mechanickým rozměrům zářiče. 

Kapitola druhá: Impedance je plocha 
Ano, impedance má dva rozměry, rezistanci a reaktanci. Není tedy možno ji zobrazit jako 
úsečku, ale vždy jako plochu, a ještě k tomu nekonečnou. Je možno si to představit jako 
turistickou mapu, kde každý bod je definován dvěmi souřadnicemi: zeměpisnou délkou a 
šířkou. Představme si, že jsme turisti a chceme dojít třeba do Pardubic. Máme ale přístroj 
GPS s rozbitým displejem, který ukazuje pouze vzdálenost, třeba 30 km. Víme tedy, že 
jsme na obvodu kružnice o poloměru 30 km, v jejímž středu se nacházejí Pardubice. Ale 
nevíme směr. Zkoušíme tedy jít na západ, vzdálenost se zvětšuje. Dobrá, zkusíme to na 
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východ a po chvíli zjistíme, že to také není ono. Tímto způsobem nakonec do večera 
Pardubice najdeme, ale značně vyčerpaní. V naprosto stejné situaci se ocitne stavitel 
antény, vybavený pouze reflektometrem (měřičem PSV). Reflektometr se totiž chová 
přesně jako ta GPSka s rozbitým displejem – ukazuje pouze vzdálenost ke kýženému 
bodu 50+j0, ale nevíme, kterým směrem. Tak zkoušíme zkracovat, potom prodlužovat, 
večer uléháme vyčerpaní a na anténě máme 50 uzlů. 
 
sem někam vložit obr. 1 – soubor impedance_obr01_v02.JPG 

 
Obr. 1. Gaussova rovina pro znázornění komplexních čísel 
 
Je nějaké řešení? Ano, anténní analyzátor, který ukáže přesné souřadnice bodu, kde se 
nacházíme (tedy rezistanci a reaktanci), vektor směru, kam chceme jít, a samozřejmě taky 
vzdálenost (PSV). 
 
Nedávno se ptal jeden radioamatér na pásmu: „Když má moje anténa impedanci 40+j10, 
je to dohromady 50 Ohmů?" Není. První číslo udává rezistanci, druhé induktivní reaktanci 
(kladné znaménko). Přímý součet jablek s hruškama samozřejmě možný není, ale jde to 
pomocí pravidla o sčítání vektorů vzájemně kolmých. Každé číslo umocníme, potom je 
sečteme a výsledek odmocníme. Vyjde nám 41,23 Ω. Právě jsme vypočítali absolutní 
hodnotu impedance, |Z|, zvanou také magnituda. 
 
Nyní si to zkusíme vyřešit graficky podle obr. 1. Obrázek představuje část nekonečné 
plochy, na vodorovnou osu vynášíme rezistance R, na svislou reaktance X. Bod A je 
impedance naší antény. Přepona pravoúhlého trojúhelníka nám vypočítala absolutní 
hodnotu impedance, úhel, který svírá se základnou, není nic jiného než fázový úhel φ a 
jeho kosinus nám udává účinnost přenosu. Jak jednoduché... 
 
Je sice moc prima, že na mapě impedance vidíme, kde jsme, ale jaké je PSV a jak ho 
napravit? Dá se to zjistit na tomto grafu? Samozřejmě dá, ale na pravoúhlém grafu 
s lineárními souřadnicemi bychom se při větších hodnotách R a X snadno dostali za okraj 
našeho stolu, někdy i velmi daleko – pro univerzální použití by takový pravoúhlý graf 
musel mít nekonečnou plochu. Naštěstí pro nás ve třicátých letech minulého století 
napadla pana Philipa H. Smitha, vf inženýra společnosti RCA, geniální myšlenka. 
Odstranil levou půlku nekonečné plochy – záporné rezistance se v běžném životě až tak 
často nevyskytují, takže je vlastně nebudeme potřebovat znázorňovat – a pravou půlku 
nekonečna stočil do kruhu! 
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Tím se rázem stane z nekonečné plochy konečná! Velkolepé a geniální! Nefunguje to tak 
náhodou i ve vesmíru? Jen pro zajímavost: Asi rok před Smithem napadla stejná 
myšlenka japonského inženýra Kurakawu, ale nedokázal ji tak rozvinout jako Smith. 

Kapitola třetí: Úvod do Smithova diagramu 
 
Napřed si stáhneme kompletní Smithův diagram (Smith Chart) ve formátu .pdf na adrese 
[1]. Můžete také použít zde otisknutou kopii Smithova diagramu a pro další pokusy si ji 
několikrát oxeroxovat (tip pro dosažení kontrastního obrázku: pod stránku časopisu, kterou 
budete kopírovat, vložte černý nebo tmavý papír, zabráníte tak „prosvítání“ obsahu rubové 
strany). Můžeme si stáhnout i "proložený" diagram, který zobrazuje současně impedance i 
admitance – viz [2] (bude otištěn v příštím čísle). Kopie těchto diagramů doporučuji mít 
stále někde na očích. Znám dokonce jednoho a ten si je podlepil lepenkou a nosil je všude 
sebou. Jednou se nudil v čekárně u zubaře, tak to vytáhl a začal si tahat figurkami z 
"Člověče nezlob se". Pozoroval ho jeden děda a říká: "Když mě tu hru naučíte, tak si to s 
Vámi zahraju". (Já se nepřiznám, chytil by mne Chocholoušek). 
 
Zatím začneme tím "obyčejným" a až se nám bude zdát příliš jednoduchý, přejdeme na 
ten druhý. Tak už ho máte před sebou? Dobře, první věc, které si povšimneme je osa 
čistých rezistancí. Je to jediná rovná čára na grafu a rozděluje ho na dvě poloviny. 
Někdo je zvyklý si diagram otočit, aby byla tato osa svisle, dnes je zvykem ji dávat 
vodorovně. Je to úplně jedno, ale dejme si ji teď vodorovně, abychom "mluvili stejnou 
řečí". Tato osa je jediné místo v celém diagramu, kde se nevyskytují žádné reaktance. Vše 
co je nad osou má kladnou (induktivní) reaktanci nebo kladnou (kapacitní) susceptanci. 
Vše co je pod osou, tak opačně. Levý začátek osy má rezistanci nula, tento bod tedy 
reprezentuje zkrat, pravý konec má rezistanci nekonečno, představuje tedy otevřený 
obvod (open circuit). 
 
Dále si všimneme kružnice čistých reaktancí (současně i čistých susceptancí). Je to 
největší kružnice v diagramu, která vlastně tvoří jeho obvod. Na tuto kružnici bychom tedy 
mohli rozmístit různé bezeztrátové cívky a kondenzátory, rezistance je zde nulová. 
 
Body ležící v celá ostatní ploše diagramu znázorňují kombinace různých rezistancí a 
reaktancí nebo konduktancí a susceptancí. 
 
Povšimneme si kružnic, které se zvětšují zprava doleva a jsou zobrazeny celé. Jsou to 
kružnice konstantních rezistancí. Všechny body na takové kružnici mají stejnou 
rezistanci, ale každý má jinou reaktanci. Dále vidíme kružnice konstantních reaktancí, 
jsou to vlastně jen části kružnic, které chtějí jakoby "vyběhnout" z diagramu ven. Všechny 
body na nich mají stejnou reaktanci a různé rezistance. Dále se podívejme na střed 
diagramu, kde vidíme číslo 1.0 (podle našich pravidel by to mělo být 1,0). To znamená, že 
diagram je normován pro jednotkovou impedanci. My ale většinou pracujeme s impedancí 
50 Ω a proto si budeme normovat diagram pro tuto hodnotu (ale můžeme samozřejmě pro 
jakoukoliv jinou, třeba 75 Ω). Jak se to udělá? Zcela jednoduše, všechna čísla uvnitř 
diagramu vynásobíme padesáti. Takže teď máme ve středu diagramu naši vytouženou 
"golfovou jamku", která jako jediná má impedanci 50±j0 Ω, na kterou se těší náš koaxiál i 
transceiver. 
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Většina činností při práci se "šmiťákem" spočívá právě v tom "nahánění míčku do jamky". 
Povšimneme si ještě čtyř kruhových stupnic na okraji diagramu. První se jmenuje "Počet 
vlnových délek ke zdroji". Začíná nulou a končí 0.50 (podle našich pravidel 0,50). Ne 
nadarmo se říká koaxiálu dlouhému λ/2 "opakovač impedance". Prodlužováním vedení 
vlastně otáčíme diagram dokola a každá polovina vlny bude přesně jedna otáčka. "Počet 
vlnových délek k zátěži" je totéž na druhou stranu. A s tímto otáčením se bude 
samozřejmě měnit i fázový úhel, což indikují poslední dvě stupnice. 
 
Tak co, už bolí hlava? To přejde, taky mne bolela. Ale jednou přijde okamžik, kdy se 
rozsvítí a člověk pochopí všechny souvislosti naráz. 
 
Zkusíme praktický příklad. Naše anténa má impedanci změřenou anténním analyzérem 
50+j35 Ω. Pokusme se zjistit, jaké má PSV. Každý analyzér nám to samozřejmě ukáže 
přímo, ale teď jde o výcvik. Namalujeme si tedy do Smithova diagramu bod o souřadnicích 
50+j35. Víme, že musí ležet na průsečíku kružnice konstantních rezistancí 50 a kružnice 
konstantních reaktancí 35 (zde musíme trochu interpolovat) a musí být v horní polovině 
(kladná reaktance). Tak už ho máme? Výborně, označíme si ho třeba jako bod A. K bodu 
musí být taky přiřazena frekvence, protože si pamatujeme, že reaktance je kmitočtově 
závislá. Záleží ale na tom, co chceme dělat. Pokud vymýšlíme přizpůsobovací článek, tak 
budou všechny body v grafu na stejné frekvenci a není třeba ji u každého psát. Když ale 
testujeme frekvenční závislost antény, tak bude každý bod na jiné frekvenci. 
 
Dobře, a co bude s tím PSV? Na to nám stačí obyčejné kružítko. Zapíchneme ho do 
středu grafu, tuhou na náš bod a točíme doprava, až protneme osu rezistancí. A na ose 
čteme přímo hodnotu PSV = 2, pokud je graf normovaný na jednotkovou impedanci, nebo 
v našem případě vidíme rezistanci 100 Ω, což poděleno 50 je také 2. A pokračujeme v 
točení dál, dostáváme se do oblasti záporných (kapacitních) reaktancí, znovu protneme 
osu na hodnotě 25 Ω. To je polovina z 50, to je přece taky PSV = 2, je to náhoda? Ale 
není, to je právě to kouzlo kruhového diagramu! 
 
Pokračujeme, až máme celý kruh. A teď si zapamatujeme velmi důležitou větu, která je 
klíčem k bráně pochopení a je ilustrována na obr. 2: Všechny body na kružnici opsané 
kolem středu diagramu mají stejné PSV, přestože má každý jinou impedanci (v obou 
složkách). Velikost PSV je dána poloměrem této kružnice. PSV = 1 má jediný bod na 
grafu – jeho střed. A nekonečné PSV má jediná kružnice – obvod grafu tj. kružnice čistých 
reaktancí. Tak už se začíná v hlavě rozsvěcovat? No asi je ještě brzo, ale trošičku žhavit 
by to už mohlo. 
 
 

  9  -   5                    z  56



 
Obr. 2. Kružnice stejného PSV 
 
[1] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smith.pdf 
[2] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smithzy.pdf
 
Zatím jsme se věnovali zopakování základů práce s komplexními čísly, aplikovanými 
na popis jevů v elektrických obvodech při střídavých napětích a proudech. Dostali 
jsme se až k vysvětlení základního principu Smithova diagramu – geniální pomůcky, 
umožňující výrazně zjednodušit výpočty s komplexními čísly, která nám ve 
střídavých elektrických obvodech popisují impedance, reaktance, admitance apod. 
Pojďme se tedy podívat na nejjednodušší konkrétní aplikace pro praxi. 
 

Kapitola čtvrtá: Vlastnosti vedení 
Uděláme si opět pokus. Koaxiál na konci zkratujeme a začneme ho postupně prodlužovat. 
To ho budeme po centimetrech nastavovat a pájet? To je hrozná práce! Nešlo by to 
opačně? Koupíme 20 m, sekáček na maso a... I tak je možno. Ale znám ještě třetí řešení: 
Nebudeme s ním dělat nic a budeme postupně zvyšovat frekvenci, "šmiťák" to nepozná, 
počet vlnových délek na vedení se bude zvyšovat. 
 
Ale pro názornost zůstaneme u toho původního modelu. 
 
Takže znova: Nekonečně krátký, bezeztrátový a zkratovaný koax má rezistanci nula, 
reaktanci nula. Začneme tedy vlevo na samém kraji osy a kabel budeme postupně 
prodlužovat. Začne narůstat induktivní reaktance, ale rezistance ne (řekli jsme, že kabel je 
bezeztrátový). Pohybujeme se tedy po obvodu diagramu "směrem ke zdroji". PSV je 
samozřejmě nekonečno (no bodejť, když je zkratovaný). Reaktance stále narůstá a 
povšimneme si, že při délce 0,125, tj. 1/8 λ, bude +j50 Ω. Zapamatujeme si, že při délce 
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1/8 a taky 3/8 vlnové délky bude reaktance vedení rovna jeho impedanci. Je to jedna 
z možností, jak zjistit impedanci neznámého koaxiálu. 
 
A prodlužujeme dál. Induktivní reaktance stále narůstá a když dosáhneme celé půlotáčky, 
tak se stane divná věc: Reaktance uletí do nekonečna a současně se objeví nekonečná 
rezistance, protože jsme se dotkli osy rezistancí na pravé straně. Co to proboha je? Nic 
zvláštního, jsme na délce λ/4, je to paralelní rezonance. A teď vedení o kousíček 
prodloužíme a opět divná věc: Reaktance se vrátila z nekonečna, ale z druhé strany, je 
kapacitní! Samozřejmě, protože už jsme ve spodní straně diagramu. A jedeme dál, 
kapacitní reaktance klesá, když dosáhneme délku 0,375, tj. 3/8 λ, tak má opět 50 Ω, 
tentokrát ale -j. A už jsme na nule, udělali jsme celou otáčku, tj. λ/2, a vedení při této délce 
se chová jako opakovač impedance a opakuje ten zkrat na začátku. Jak jednoduché! 
Co se ale stane, když na začátku nebude zkrat, ale necháme to otevřené? Vše bude 
stejné, pouze diagram se otočí o půl otáčky (budeme začínat vpravo). A nemusíme 
začínat zrovna na ose rezistancí, ale kdekoliv. Stačí si pouze zapamatovat, že vedení λ/2 
opakuje impedanci proto, že otočí diagram o celou otáčku, vedení λ/4 otočí o půlotáčku a 
proto dělá vše opačně: z kladné reaktance udělá zápornou, z malé impedance velkou atd. 
Amatéři často používají délku koaxu λ/2 pro měřící účely, aby měli jistotu, že to, co naměří 
dole, mají i u antény. Zbytek koaxu mají smotaný pod stolem a zbytečně zvětšují ztráty. 
My znalci Smithova diagramu teď můžeme "machrovat", že dokážeme měřit na libovolné 
délce (musíme ji ale znát) a diagram si prostě pootočíme. Některé analyzéry, třeba VA1 od 
fy Autek, mají tuto funkci již zabudovánu. Zde možná bude někdo oponovat, že délku λ/2 
používá proto, aby měl dole reálnou impedanci bez reaktance. Ale proč? Pokud má PSV 
nízké, tak je to jedno, a pokud je vysoké, tak stejně musí použít anténní tuner. A je 
lhostejné, jestli ten kondenzátor otočí víc doleva nebo doprava, na ztráty to nemá vliv. Na 
ztráty má vliv jen to PSV, ale to se přece s žádnými násobky nemění, pouze plynule klesá 
s délkou. 
 
Zatím jsme uvažovali koaxiál bezeztrátový, ale jak se bude chovat ten skutečný? Docela 
podobně, ale prodlužováním bude narůstat rezistance. Jsou to ohmické ztráty v mědi a 
dielektrické ztráty, které se nám taky projeví jako rezistance. Ztráty začnou vylepšovat 
PSV, už nebude nekonečné. Při větší délce už nebude reaktance obíhat po obvodu, ale s 
každou otáčkou se bude přibližovat ke středu, výsledek bude spirála, která při velké délce 
v tom středu skončí. Takže pokud máme několik stovek metrů starého koaxu, můžeme s 
ním omotat dům a máme dokonalou umělou zátěž. 
 
Řekněme si ještě, co můžeme analyzérem na koaxu měřit: 
 
– Délku: Kabel musí být na konci zkratován nebo rozpojen. Postupně zvyšujeme frekvenci 
a sledujeme sériové rezonance, tzn. reaktance nula a rezistance blízko nuly. Ze dvou 
blízkých rezonancí potom vypočítáme délku, samozřejmě elektrickou; když ji vynásobíme 
koeficientem zkrácení, dostaneme délku mechanickou. 
– Impedanci koaxu: Kabel je opět rozpojen nebo zkratován a změnou frekvence najdeme 
1/8 λ a změříme reaktanci. Přesnější metoda: koax zatížíme potenciometrem a hledáme 
minimální rozvlnění, potom nastavený odpor potenciometru změříme ohmmetrem. 
– Útlum koaxu v dB: Kabel je rozpojen nebo zkratován a měříme RL (return loss, česky 
útlum odrazu); změřenou hodnotu musíme dělit dvěma, protože reprezentuje útlum při 
průchodu signálu kabelem po dvojnásobné trase – tam i zpátky. 
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Kapitola pátá: Pohádka o kruhové krajině 
Představme si, že žijeme v podivné zemi, kde ministerstvo dopravy zakázalo stavět rovné 
silnice a veškerá doprava probíhá po kruhových objezdech. Může za to nějaký pan Smith, 
protože nám stočil nekonečno do kruhu. Jedinou výjimku tvoří dálnice západ–východ, 
která je rovná (osa rezistancí). Uprostřed této divné země se nachází hlavní město. A my 
jsme zaměstnanci společnosti, která má za úkol sbírat impedance po celé krajině a vozit je 
do města. Tam ale vedou pouze tři cesty: Dálnice, kružnice konstantních rezistancí 50 Ω a 
kružnice konstantních konduktancí 20 mS. Ta poslední kružnice na běžném „šmiťáku“ 
není, musíme si ji tam domalovat podle obrázku, nebo použít diagram „proložený“ (viz [2]), 
který zobrazuje impedance i admitance současně. Do města vedou ještě jiné cesty, ale o 
tom později. 
 

 
 
Obr. 3. Smithův diagram se zdůrazněnou osou čistých rezistancí a kružnicemi konstantní 
rezistance a konstantní konduktance. 
 
Pro cestování po naší „krajině“ máme k dispozici následující „vozový park“: 
 
– Transformátory – ty se hodí výborně pro jízdu po dálnici, např. impedanci 200±j0 Ω 
dovezeme do města transformátorem (balunem) 1:4. Mimo dálnici jsou ale neohrabané, 
špatně zatáčejí a mají ztráty (reaktance jim vadí). 

 
Dále máme 
– odpory, ty také mohou jezdit po dálnici i mimo ni, ale používáme je málo, protože 
„hrozně žerou“ a energie našeho vysílače je vzácná. 
Našimi oblíbenými „vozítky“ budou kondenzátory a cívky. 
– Sériový kondenzátor umí zatáčet pouze doleva. Budeme s ním tedy do „města“ 
dovážet impedance po kružnici rezistancí 50 Ω směrem od severu až východu. 
– Sériová cívka zatáčí pouze doprava, bude tedy dopravovat impedance po stejné 
kružnici od jihu až východu. 
– Paralelní kondenzátor zatáčí doprava, ale po kružnicích konduktančních, takže 
budeme přijíždět do města od západu až severu; a konečně 
– paralelní cívka nám vykryje zbylou oblast západ až jih. 
Našimi posledními „vozítky“ budou sériové linky a pahýly. Budou to většinou různé úseky 
koaxiálů. Sériové linky si dokáží kreslit vlastní kružnice – to jsou ty další „cesty do města“, 
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o kterých byla před chvilkou zmínka. Každé sériové vedení totiž nakreslí kružnici, jejíž 
střed se bude nacházet na ose rezistancí na hodnotě odpovídající charakteristické 
impedanci tohoto vedení. Pokud zvolíme průměr této kružnice tak, aby procházela 
"městem", můžeme po ní pak dovézt do města jakoukoli impedanci, která leží na jejím 
obvodu. Situaci vidíme na obrázku 4. 
 
 

 
 
Obr. 4. Kruhové dráhy, odpovídající několika sériovým linkám s různými charakteristickými 
impedancemi. 
 
A proč jsme si tu pohádku vykládali? Protože se teď naučíme přizpůsobit cokoliv k 
čemukoliv. 
 

Kapitola šestá: Přizpůsobení pomocí L-článků 
Pomocí Smithova diagramu lze velmi snadno navrhovat různé LC přizpůsobovací obvody. 
Ukážeme si to na příkladu klasického L-článku. Můžeme to provádět pomocí pravítka, 
kružítka a kalkulačky, ale v dnešní době je práce pomocí počítače daleko efektivnější. 
Vhodných programů je několik, doporučuji vynikající program Smith–Chart švýcarského 
profesora Fritze Dellspergera, který je možno stáhnout z internetu na adrese [4]. 
Neplacená demoverze 2.03 sice umožňuje použít pouze pět elementů, to nám ale pro 
amatérské použití bude stačit. Výklad povedu tak, aby mohli „kružítkovat“ i ti, kteří počítač 
nemají. Takže vzhůru do reálného života! 
 
Anténním analyzérem jsme změřili na frekvenci 7 MHz impedanci naší antény 25+j100 Ω. 
To odpovídá PSV = 10,3. Než budeme pokračovat ve stanovování parametrů našeho 
přizpůsobovacího L-článku, musíme si uvědomit, že žádný L-článek není schopen pokrýt 
celou plochu impedancí. Napřed musíme vybrat vhodný typ, k tomu použijeme obr. 5. 
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Obr. 5. Oblasti Smithova diagramu (nevyšrafované části kruhu), pro které jsou použitelná 
jednotlivá uspořádání L-článků. 
 
Využitelné jsou bílé, nevyšrafované oblasti diagramu. Vidíme, že pro náš případ jsou 
vhodné typy A, D a E. Rozhodneme se, zda preferujeme horní propust, dolní propust, 
nebo zda se chceme vyhnout použití indukčností. Zvolme si tedy např. typ A a můžeme se 
vrátit zpět k našemu programu. Pro začátek budeme postupovat pomalu: 
 
Program si otevřeme a zadáme hodnotu impedance (rezistance = 25 a kladná reaktance = 
100) a kmitočtu po kliknutí na tlačítko DATA POINT. Program nám zakreslí bod 1 (vpravo 
nahoře), odpovídající naší impedanci (viz obr. 6). (Pozn.: Pro větší názornost jsou 
následující tři obrázky uvedeny ještě jednou v barevném provedení se zvýrazněnými 
konkrétními body diagramu na 3. str. obálky.) 
 

 
 
 
Obr. 6. První krok zadání impedance, program nám nakreslil odpovídající bod. 
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Postupujeme od zátěže. Jako první tedy budeme dále v programu zadávat paralelní 
kondenzátor. Klikneme na značku kondenzátoru v okně Toolbox, klikneme na SHUNT 
(paralelní). Program sám nakreslí odpovídající kružnici konstantních konduktancí, po které 
se můžeme pohybovat pomocí myši (viz obr. 7). Počátek kružnice leží v našem bodu a je 
možno se pohybovat pouze pravotočivě, přesně tak, jak jsme četli v předešlé kapitole. 
 

 
 
Obr. 7. Druhý krok: pro L-článek vložíme kondenzátor C, program nakreslí odpovídající 
kruhový oblouk do bodu 2. 
 
Nyní je naším úkolem dostat se na kružnici rezistancí 50 Ω, která nás „doveze do města“, 
tedy do středu diagramu. Protože víme, že v L-článku bude dalším prvkem sériová cívka, 
která umí zatáčet taky doprava, musíme se dostat až na ten druhý průsečík v dolní 
polovině diagramu. Na průsečíku klikneme myší. Kruhový oblouk se v tomto místě ukončí 
a program nám automaticky vypočítá kapacitu kondenzátoru 360 pF a zobrazí ji na 
schématu – výsledek je znázorněn na obr. 8. 
 

 
 
Obr. 8. Výsledný krok, kterým po přidání indukčnosti dojdeme až do bodu 50+0jΩ ve 
středu diagramu. 
 
"Kružítkáři" to mají trochu složitější, musí kapacitu vypočítat sami. Musí si odměřit, kolik 
susceptance na kruhovém oblouku "odjeli": začali jsme na –0.0094 a končili na +0.0064, 
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celkový rozdíl je tedy 0.0158 S. Tuto hodnotu zadají do vzorce pro Cp. (Susceptance jsou 
značeny B a reaktance X a vše se zadává v základních jednotkách Hz, Ohm, Siemens, 
Henry, Farad). 
 

fXLs π2=   ,  fXCs π21=   , 
 

fBLp π21=   ,  fBC p π2=   . 
 
 
 
 
Dále je to už jednoduché. Zadáme sériovou indukčnost (značka indukčnosti po kliknutí na 
SERIES), dojedeme do „města“ (středu diagramu). PSV bude rovno 1 a program zapíše 
do schématu hodnotu indukčnosti 3,1 μH. Hotovo! „Kružítkáři“ ještě odečtou, kolik odjeli 
tentokrát ne susceptance, ale reaktance – bylo to z –136,5 Ω do nuly, takže X = 136,5; 
tato hodnota se zadá do vzorce pro výpočet Ls. 
 
 
 
Vypadá to možná složitě, ale při troše tréninku budete brzo schopni za minutu vypočítat 
víc přizpůsobovacích článků, než udělat závodních spojení. Na počítači, samozřejmě. 
Kružítkem to nezkoušejte, to je na vypíchnutí oka! 
 
 

 
Brzo už budeme u vítězného konce a stanou se z nás odborníci – těch pár stránek 
až do konce už vydržíme. Pokud se nad uváděnými informacemi poctivě zamyslíme 
a procvičíme si je na pár příkladech, budeme schopni realizovat antény i jejich 
napáječe s nejlepšími výsledky a díky minimálním ztrátám nebudeme cennou vf 
energií používat k ohřevu napájecích vodičů nebo dielektrika. 
 

Kapitola sedmá: T-články a Pí-články 
V minulé kapitole jsme se naučili navrhovat L-články. Jejich výhodou, kromě 
jednoduchosti, jsou minimální ztráty. L-články bohužel obsáhnou jen polovinu plochy 
Smithova diagramu (viz obr. 5), proto jsou vhodné pouze pro jednoúčelová přizpůsobení. 
Pokud potřebujeme univerzální tuner, musíme použít T-článek nebo Pí-článek. Zásady 
návrhu jsou podobné, ale je potřeba hlídat, abychom se nedostali do oblasti vysoké 
hodnoty činitele provozního Q. 
 
Proč se bojíme vysokého Q? Protože ztráty tuneru jsou dány poměrem Q naprázdno 
ku Q provoznímu. Pokud tedy tuner bude mít Q naprázdno = 100 (to je dáno kvalitou 
komponentů) a nám se podaří navrhnout provozní Q = 60, tak jsme vlastně přišli o 60 % 
výkonu (utluče se v cirkulačních proudech). To jsme u L-článků hlídat nemuseli, tam se Q 
nastaví automaticky na hodnotu potřebnou pro daný převod impedancí. Když ale máme k 
dispozici tři proměnné prvky, můžeme si „nakroutit“ libovolné Q a tedy i libovolnou ztrátu. 
Při návrhu si nejprve stanovíme, jakou ztrátu „psychicky uneseme“ a v programu si 
zapneme kružnice konstantního Q (postup: Tools, Circles, constant Q circle). Těchto 
kružnic si můžeme zapnout libovolný počet, třeba pro Q = 3, 5, 10, 15; v průběhu návrhu 
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se pak budeme snažit je nepřekročit. Hodnoty Q pro jednotlivé body se zobrazují taky v 
okně výpočtů. 
 
Zkusíme konkrétní návrh: Zadáme datapoint impedance naší antény, třeba 10±j0 pro 
frekvenci 3,5 MHz. Stanovíme si maximální Q = 5 a zapneme si na to kružnici. Začínáme 
sériovým kondenzátorem. Směrem dolů jedeme myší po kružnici konstantních rezistancí a 
sledujeme, jak klesá kapacita kondenzátoru. Při hodnotě asi 920 pF narazíme na kružnici 
Q. Pokud nechceme překročit ztrátu, dál tedy nesmíme. Klikneme myší, kruhový oblouk se 
ukončí, zadáme paralelní indukčnost a pokračujeme po další kružnici až k hornímu 
průsečíku s „přivaděčem do města“. Zadáme poslední sériový kondenzátor a dál to už 
znáte. Vzhled obrazovky programu je na obr. 7. 
 

 
 
Obr. 9. T-článek 
 
Nojo, ale žádný tovární T-článek kapacitu 920 pF přeci nemá, ty mají tak 200, maximálně 
250 pF. Bohužel je to tak a v tom je právě to neštěstí: za domácí úkol si vypočítejte, jakou 
to bude mít ztrátu. Hrůza, co? A to platí jen v případě, že je uživatel poučen a dá si ten 
výstupní kondenzátor naplno. Jinak si může nakroutit ztrátu libovolnou. Je pravda, že na 
vyšších impedancích to tak hrozné nebude, tam zase bude mít problém Pí-článek. 
 
V rámci zpestření si pro trénink zkoušejte různé kombinace T- i Pí-článků pro impedance 
„posbírané“ z celé plochy a sledujte ztráty. 
 

Kapitola osmá: Přizpůsobení vedením 
Máme deltaloop a naměříme anténním analyzérem impedanci 112,5 Ω a reaktanci j0 (je 
tedy v přesné rezonanci). Chtěli bychom ho přizpůsobit na 50 Ω změnou délky 
padesátiohmového koaxiálu. Podaří se to? 
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Obr. 10. Kružnice, znázorňující ve Smithově diagramu konstantní PSV (v tomto případě 
odpovídající čisté rezistanci 112,5 Ω). 
 
Ani náhodou! Situaci vidíme na obr. 8: Uprostřed kruhového objezdu stojí krásná blondýna 
(hodně mladí a hodně staří si mohou představit jiné lákadlo, třeba plný talíř dobrého jídla). 
Můžeme jezdit dopředu, dozadu, pomalu nebo rychle a jsme od blondýny pořád stejně 
daleko. Přitom souřadnice našeho auta se mění (impedance), ale vzdálenost ke středu, 
tedy PSV, se nemění. A přece někteří amatéři snaživě stříhají koaxiál, hledají nejlepší 
PSV a daří se jim to .... 
 
Opravdu? Ale kdepak, nic se jim nedaří! Pouze „naletěli“ svému PSVmetru! Většina 
přístrojů totiž nedokáže tu kružnici správně opsat. Zmatou je kmitny napětí a proudu a 
opisují elipsu nebo jiný „patvar“. Čím je přístroj „kulatější“, tím je dražší. A ty skutečně 
„kulaté“ stojí stovky tisíc i víc (to se týká spíš analyzérů). Takže nestříhejte koaxiál, dělá si 
to z vás srandu. 
 
Může být ale ještě jedna příčina, proč se PSV mění. Špatná symetrizace, koaxiál vyzařuje. 
Ale o tom už jsem psal v jiném článku (viz [5]). 
 

 
 
Obr. 11. Způsob, jak se dostaneme do bodu 50±j0 Ω pomocí čtvrtvlnného úseku kabelu 75 
Ω. 
 
No dobrá, ale jak ten případ vyřešíme? Jednoduše! Necháme blondýnu tam, kde je, a 
posuneme celý „kruhový objezd“ doprava, jak to vidíme na obr. 11. Jak? Použijeme 
koaxiál 75 ohm a po půlotáčce, tj. lambda/4, jsme u blondýny. Vedení se vždy otáčí kolem 
své vlastní impedance, zvolíme tedy takovou impedanci, aby se kružnice na jedné straně 
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dotkla středu diagramu a druhou stranou protnula bod odpovídající impedanci antény. 
Dále můžeme samozřejmě pokračovat libovolnou délkou padesátiohmového koaxu. 
Jaké z toho plyne poučení? Koaxiál dlouhý λ/4 může transformovat impedanci nahoru 
i dolu, ale cílová impedance musí být rozdílná od jeho vlastní. Není možno padesáti 
ohmovým koaxem transformovat něco na 50 Ω. 
 
Ještě vzoreček: 
 

21ZZZ =    . 
 
Problém je ale v tom, že v impedancích koaxiálů nemáme příliš na výběr. Kdyby měl náš 
deltaloop impedanci 200 Ω, tak bychom na tento druh přizpůsobení potřebovali koaxiál 
100 Ω a ten není zcela běžný. Zkusíme to jinak: Použijeme obyčejný koax třeba 50 Ω a 
budeme prodlužovat délku, až se dotkneme kružnice konduktancí 20 mS. 
 
 

 
 
Obr. 12. Transformace využívající paralelní pahýl 
 
Aha, a dál to už známe, z tohoto místa se umíme dostat do středu pomocí paralelní cívky. 
Ale přemýšlejme: jistě by to šlo, umístění cívky venku na dešti ale asi není to pravé. 
Nicméně už známe vlastnosti vedení a tedy také víme, že úsek vedení se může chovat 
jako indukčnost. Zkusíme do tohoto místa zařadit paralelní pahýl. Pahýl z koaxiálu je 
odolný proti povětrnosti, dá se zasunout třeba do trubky stožáru nebo i zahrabat do země. 
Od pahýlu až k zařízení už může mít koaxiál libovolnou délku a je dokonale přizpůsobený. 
 
Program se nás bude ptát, jestli má být pahýl zkratovaný nebo otevřený. Pravděpodobně 
zvolíme variantu, která vychází kratší. V dolní polovině diagramu (kapacitní) vychází kratší 
zkratované pahýly, v horní polovině otevřené. Můžeme ale preferovat ochranu před 
statickou elektřinou, v tom případě použijeme vždy zkratovaný, i když bude delší. 
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Obr. 13. Přizpůsobení alternativní situaci na obr. 12 – viz text. 
 
Náš příklad má samozřejmě dvoje řešení. Můžeme náš sériový koaxiál prodlužovat až k 
tomu hornímu průsečíku s kružnicí konduktancí a potom použít pahýl jako paralelní 
kapacitu. Ta první varianta je ale výhodnější, protože ta sériová část je přeci jenom 
namáhána vyšším PSV a proto by měla být co nejkratší. 
 
Může být pahýl zapojen taky jako sériová indukčnost nebo kapacita? Může, ale není to 
výhodné, protože na plášti bude vf energie a bude to vyzařovat. 
 
Pomocí pahýlů se dá opravdu jednoduše a přitom kvalitně přizpůsobit cokoliv. Bohužel 
pouze na jedno pásmo. 
 

Kapitola devátá: Ztráty napáječů 
Stáhneme si ještě jeden vynikající program TLDetails od AC6LA na jeho stránkách [6]. 
Program obsahuje velké množství koaxiálních i dvojlinkových napáječů. Můžeme si 
nadefinovat i vlastní. Program vypočítá skutečnou ztrátu vedení v závislosti na PSV, 
dokáže zjistit ztrátu v mědi i ztrátu dielektrickou. Dokáže taky přepočítat impedanci ze 
vstupu na výstup a opačně – a co je velmi důležité, při tomto výpočtu s tou ztrátou a jejím 
vlivem na impedanci počítá. Vestavěný Smithův diagram tedy neběhá dokola jako „oslík 
na kolotoči“, ale opisuje skutečnou spirálu konkrétního napáječe. 
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Obr. 14. Obrazovka programu TLDetails od AC6LA 
 
 
Zkusíme praktický pokus. Natáhneme dipól 2x19 m ve výšce 10 m nad zemí. Připojíme 17 
m koaxiálu RG58. Anténním analyzérem naměříme dole hodnotu rezistance 87 Ω a 
reaktance 0 na frekvenci 3,75 MHz. Reaktance je nulová, řekneme si tedy, že naše anténa 
je asi v rezonanci. 
 
Je to pravda? Zkusme si naměřené hodnoty zadat do programu jako "At input". Zadáme 
typ koaxiálu a jeho skutečnou mechanickou délku (program si příslušné zkrácení 
vypočítá). V tabulce "At load" vidíme hodnotu impedance na svorkách antény 34,01–
j17,45. Takže žádná rezonance, anténa je krátká. Vidíme PSV zhruba 1,7, totální ztrátu 
asi 0,5 dB, to odpovídá ztraceným 11 Wattům ze sta. To není až tak špatné. 
Tak a co se stane když anténu „znásilníme“ tunerem na 7 MHz? Tuner to bezpochyby 
dokáže na PSV = 1, ale co udělá ztráta? Zkusme analyzérem změřit impedanci na 7,05 
MHz. Naměříme 8,8–j66 Ω a zadáme do programu jako "At input". Nezapomeneme taky 
změnit frekvenci. Výsledek? To je „masakr“! PSV nahoře je 105, dole se nám „vylepšilo“ 
na 15 vlivem ztráty kabelu, ztráta je přes 8 dB, to znamená, že ze 100 W jsme 85 ztratili a 
na anténu se dostane pouze 15 W. To je nepoužitelné, co teď? 
 
Máme dvě možnosti, buďto jinou anténu nebo jiný napáječ. Necháme anténu jak je a 
použijeme „americkou“ dvojlinku 450 Ω (dá se koupit u nás). Napřed si ale přepíšeme 
skutečnou impedanci antény z tabulky "At load", tj. 4981+j1174 do těch horních okýnek 
také jako "At load" a změníme typ napáječe na „Generic 450 Ω Window“. Paráda! Ztráta 
klesla na pouhých 0,26 dB. 
 
No jo, ale teď se nám určitě pokazila ta osmdesátka ... Ale nepokazila, vyzkoušejte. Žádné 
PSV nás už nemusí zajímat, máme laděný napaječ, bez problémů to tunerem přetáhneme 
kamkoliv s minimální ztrátou. 
Co když ale nemáme symetrický tuner? Žádné neštěstí. Připojíme na dvojlinku krátký 
kousek koaxu s navlečenými toroidy jako proudový balun a připojíme na obyčejný tuner. 
Koax bude namáhán vysokým PSV, ale nebojte, nevybuchne. Ztrátu už si umíme 
vypočítat, pokud bude krátký, tak to bude pár desetin dB. 
 
Jaké z toho plyne poučení? Nezabývejme se úzkostlivě PSV, ale vždy pečlivě kalkulujme 
celkové ztráty napáječů a tunerů. 
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Kapitola desátá: Anténní analyzéry 
Analyzérů se vyrábí hodně, ale většinou jsou pro amatéra cenově nedostupné. Ty 
dostupné zase nemají grafické zobrazení a některé dokonce nedokáží rozlišit reaktanci a 
rezistanci a zobrazují pouze absolutní hodnotu impedance (RF1). 
 
Práce z analyzérem, který má pouze numerický displej, je velmi nepraktická a časově 
náročná. Představme si, že nastavujeme třeba všepásmový vertikál. Musíme provést 
minimálně sto měření a nakreslit si to do grafu. Na anténě s čímkoliv pohneme a opět sto 
měření. Slabší povahy po pár týdnech končí v Bohnicích. Na grafickém analyzéru vidíme 
všechny změny průběžně a nastavení vícepásmové antény je opravdu otázkou půlhodiny. 
Jediná nevýhoda je potřeba počítače, nejlépe notebooku. 
 
Zmiňme se stručně o grafickém analyzéru podle IW3HEV. Podrobnosti je možno 
shlédnout na stránkách autora [7], mám v plánu se mu věnovat v samostatném článku. 
Jedná se o analyzér vektorový (na rozdíl od můstkových). Princip je následující: Generátor 
tvořený DDS čipem přelaďuje zvolený rozsah frekvencí. Tento signál je přes směrový 
vazební člen přiveden na měřený objekt (třeba anténu). Směrový člen má dva výstupy 
odpovídající přímé a odražené vlně (FWD, REV). Tyto dva signály se přivedou na vstupy 
speciálního obvodu AD8302. Obvod obsahuje precisní logaritmické zesilovače, limitéry a 
součtové členy. Na jednom výstupu se objeví informace o magnitudě (absolutní impedanci 
Z), na druhém výstupu je informace o fázi mezi vstupy. Tyto dvě analogové informace se 
digitalizují pomocí A/D převodníků a přivádějí do počítače. Počítač z nich dokáže vypočítat 
rezistanci, reaktanci, PSV, RL (return loss), reaktanci dokáže přepočítat přímo na hodnotu 
kapacity nebo indukčnosti atd. 
 
Obvod AD8302 má ale bohužel jednu drobnou chybu na kráse: dokáže sice rozlišit fázi s 
přesností na jeden stupeň, ale jen v rozsahu 0 až 180 stupňů. Co to znamená? Nepozná, 
ve které polovině kruhu Smithova diagramu se nachází, nepozná tedy znaménko 
reaktance. To nepozná víc analyzérů včetně známého MFJ259;v grafickém zobrazení to 
zas až takové neštěstí není, podle tvaru křivky je zřejmé, jestli s frekvencí stoupá nebo 
klesá. Software dokáže znaménko zjistit podle vzájemné polohy dvou kurzorů, ale při 
velmi „kudrnatém“ průběhu může dojít k omylu. 
 
Ovládání software je natolik intuitivní, že snad žádné vysvětlení nepotřebuje. Existuje i 
software se Smithovým diagramem, ale je napsán v DOSu a nepracuje korektně. Snad se 
časem něčeho dočkáme. Na obrázku 13 je ukázka měření antény G5RV v pásmu 7 MHz. 
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Obr. 15. Obrazovka s daty pro analyzér IW3HEV 
 
 
V úvodu jsem slíbil deset kapitolek, tak budeme končit. A kde jsou ty slíbené antény? Už 
žádné „plánky“ nepotřebujeme, teď jsme schopni si navrhovat svoje antény vlastní. K tomu 
účelu ale potřebujeme nějaký program, třeba MMANA, který si můžeme stáhnout na 
adrese [8]. Slyšel jsem názory, že to k ničemu není, že to nemůže vystihnout skutečné 
vlastnosti QTH. Ano, skutečná anténa bude vždy horší než ta vypočítaná, ale nikdy 
nemůže být lepší. I to je velký přínos, nebudeme se snažit stavět něco, co nemůže chodit. 
A o tom to je. Analyzéry, Smithovy diagramy a anténářské programy jsou k tomu, 
abychom se co nejméně naběhali. 
 
Někteří mně nebudou mít rádi, protože suchými teoriemi jim beru to nádherné kouzlo 
anténářské „duchařiny“. Neberu, kouzla existují, ale v mnohem menší míře, než je jim 
přisuzováno. Že to někomu chodí a jinému ne je v 95 % případů změřitelné a vysvětlitelné. 
A pořád nám ještě zbývá „kouzelná“ ionosféra.  
 
 
 
[1] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smith.pdf 
[2] http://ok2buh.nagano.cz/smith/smithzy.pdf
[3] http://fritz.dellsperger.net
[4] M. Šperlín, OK2BUH: Impedance a antény - 2. RA 4/2006, str. 26 
[5] M. Šperlín, OK2BUH: Antény a „cvakací“ ferity. RA 4/2005, str. 26 
[6] http://www.ac6la.com/tldetails.html 
[7] http://www.qsl.net/iw3hev 
[8] http://mmhamsoft.ham.radio.ch/mmana/index.htm 
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MMANA-GAL
Autoři: JE3HTT, DL1PBD a DL2KQ
Přeložil a upravil: Josef Plzák, OK1PD

MMANA-GAL je  analytickým programem určeným k nakreslení,  popsání,  analýze 
vlastností  antén, k jejich optimalizaci a k zobrazení výsledných parametrů. K tomu 
používá  jako výpočetní  prostředek MINITEC ver.  3.  Program obsahuje  rozsáhlou  
knihovnu naprogramovaných antén. Přes 200 typů antén poslouží jako inspirace při  
výběru  antény  i  jako  velmi  kvalifikovaný  zdroj  informací  o  vlastnostech  antén.  
Původní  program  MMANA koncipovaný  v roce  1999  Makoto  Morim  JE3HHT  byl  
v roce  2006  modifikován  DL1PBD  a  DL2KQ  jako  MMANA-GAL.  Do  češtiny  byl  
lokalizován OK1RR.

Použitá  výpočetní  metoda  je  založena  na  analýze  vzájemného  působení  proudů 
protékajících základními elementy antény. Těmito základními elementy antény jsou 
krátké úseky  (segmenty), na něž je anténa rozdělena. Na délku půlvlny bývá těchto 
segmentů od několika desítek do mnoha stovek; minimální délka segmentu nesmí 
však být menší než průměr anténního vodiče či menší než 0,0001 λ. Počet pulzů je 
omezen pouze velikostí operační paměti. Malý počet zvolených elementů sice urychlí 
výpočet, ale může vést k nepřesným výsledkům. Optimální počet elementů můžeme 
zjistit  tak,  že postupně zvyšujeme jejich počet  a  vypočítáváme parametry  antény. 
K optimu dochází tehdy, když se při dalším zvyšování počtu elementů již vypočtené 
hodnoty nemění.
Program obsahuje čtyři základní okna, ta slouží:

• K popisu antény
• Ke zobrazení antény
• K výpočtům a optimalizaci
• K zobrazení výsledků

1. Popis antény

Program  nabízí  několik  způsobů,  jak  připravit  popis  antény  vhodný  k dalšímu 
zpracování.  Z nich nejpřímočarejším způsobem je  definice antény formou tabulky. 
K tomu lze použít editor v okně „GEOMETRIE“.

V tomto okně se popisují díly antény kótami třírozměrného prostoru.

V základním okně je anténa definována souřadnicemi X, Y a Z. Orientaci souřadnic si 
můžeme představit takto:

               +X                sever
- X jih

               +Y                západ
          - Y                   východ
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Z výška

Základní okno

Anténa se rozdělí na soustavu rovných úseků, jejichž začátek je posán souřadnicemi 
X1  Y1  Z1  a  konec  X2  Y2  Z2.  Navazující  úsek  antény  má  počátek  okótován 
koncovými kótami předchozího úseku, čímž se zajišťuje spojitost anténního vodiče. 
Mimo tyto kóty tabulka obsahuje průměry vodičů, umístění zdrojů a diskrétních prvků 
(R, L, C) popsaných jako zátěže či zakončení.

Namísto  absolutních  rozměrů  kót  lze  vkládat  jednoduché  rovnice:  při  kliknutí  na 
pravé tlačítko myši se rozvine nabídka, umožňující základní operace.

Rovnice

Místo čísel je možné používat obecné vztahy. MMANA-GAL podporuje numerické 
operátory +, -, *, /. K vyznační pořadí výpočtu lze použít kulaté závorky ().

5*2+1 = 11
1+5*2 = 11
(1+5)*2 = 12
5*(2+1)  = 15
20/(3+7) = 2
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Dále lze použít tyto konstanty:
R  –  λ ( lambda)  … vlnová délka (metry)
     I     …     palec (inch)     (1 inch = 2.54 cm)
     F      …    stopa (foot)     (1 ft = 12 inches)

Příklady:
R/4       =    λ/4
5*R/8   =  λ5/8
30*F   = 30 feet
15*I  = 15 inches

Rovnice jsou počítány bezprostředně a výsledek výpočtu se objeví v definici vodičů. 

Definice vodičů
X1  Poloha začátku vodiče v rovině X (jednotky: metr, nebo λ)  
Y1 Poloha začátku vodiče v rovině Y (jednotky: metr, nebo λ)   
Z1 Poloha začátku vodiče v rovině Z (jednotky: metr, nebo λ)  

X2 Poloha konce vodiče v rovině X  (jednotky: metr, nebo λ)  
Y2 Poloha konce vodiče v rovině Y  (jednotky: metr, nebo λ)  
Z2 Poloha konce vodiče v rovině Z  (jednotky: metr, nebo λ)  

R  poloměr vodiče (jedn.: milimetr, nebo λ)  
SEG  Metoda dělení úseku antény na segmenty

Vložení hodnoty – R (minus R) se používá při modelování prvku složeného ze dvou 
či více trubek různých průměrů.   

Vložením nuly 0 do R se označuje vodič nespojený s anténou - přikazujeme, že se 
má popisovaný vodič považovat jako izolovaný.  Při  optimalizaci  se rozměry takto 
označeného vodiče nemění. 

Při propojení více vodičů do jednoho bodu je nutné přidělit všem začátkům vodičů 
stejné souřadnice X Y Z, jinak jsou považovány jako nespojené. Např. při modelování 
T - antény je nutné ji zakreslit jako soustavu tří vodičů se společným propojením: 

Výška vertikální antény

Při modelování vertikální antény je nutné nastavit počáteční výšku antény Z1 = 0; 
jinak budou vypočteny nesprávné hodnoty vstupní impedance.
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Při instalaci vertikální antény na střeše se zapíše v okně VÝPOČET v položce ZEMĚ 
do údaje VÝŠKA záporná hodnota odpovídající výšce paty antény nad Zemí. 

Parametr SEG
Tento parametr definuje, jakým způsobem se rozděluje vodič na segmenty.  

Záporná hodnota, n. DM1, DM2 Tapování Nejlepší metoda- DOPRUČENA!
0 Automatické nastavení segmentace Nedoporučeno!
Pozitivní hodnota Ručně nastavená pravidelná segmentace Nedoporučeno 

Metody tapování

Tapování je způsob řízeného rozdělování vodiče na elementární segmenty. Působení 
segmentu na ostatní je úměrné proudu protékajícím segmentem a nepřímo úměrné 
vzdálenosti  mezi  segmenty.  Lze  nastavit  tři  typy  tapování:  plynulou  změnu  délky 
segmentů po celé délce vodiče, změnu délky segmentů na začátku vodiče a změnu 
délky segmentů na konci vodiče.

-1 Délka segmentů se mění od  (λ/(SC*DM1))  do (λ/DM2)  
Tato konfigurace je přednastavena 

-2: Tapuje se pouze počátek vodiče.
-3 Tapuje se pouze konec vodiče.

Další parametry

DM1    nastavuje délku intervalů tapování na začátku úseku (lambda/DM1) 
DM2    nastavuje délku intervalů tapování na konci úseku (SC*DM2) 
SC       parametr určující rychlost změn délky intervalu tapování; 1 < SC < 3 
EC       počet segmentů tapování stejné délky na koncích úseku antény 

Při hodnotě DM1 = 400 se budou měnit segmenty od hodnoty (lambda/ (SC*400)) do 
hodnoty (lambda/DM2). 
Např.  pro  hodnoty  600;  60  se  tapováním  mění  délky  segmentů  v intervalu 
(lambda/600 do lambda/60).

EC vyjadřuje počet počátečních segmentů (DM1) stejné délky.  Např.  při  EC = 2 
bude délka 2 segmentů lambda/DM1. EC je většinou nastaveno na hodnotu 1.

Pokud chcete rozdělit  vodič na stejně dlouhé segmenty, dosaďte do okénka SEG 
kladné číslo. Např. vložením čísla 10 se rozdělí úsek antény na 10 stejně dlouhých 
segmentů.
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Počet  segmentů  a  způsob  tapování  zásadním  způsobem  ovlivňují  přesnos 
výpočtu.

Zvláště  v místech  kde  se  mění  směr  vodiče  (např.  u  Quadu)  je  jemné tapování 
nezbytné.

Jemným tapováním se však zpomaluje rychlost výpočtu, což může mít význam při 
optimalizaci rozměrů. Pro případ optimalizace vyzařovacích vlastností antény (zisku 
a předozadního poměru) můžeme zmenšit hodnoty DM1 a DM2, neboť nepřesnost 
výpočtu se projevuje nejpodstatněji  u výpočtu vstupní impedance, zvláště pak její 
imaginární složky (jX).

O  přesnosti  výpočtu  vypovídá  křivka  proudového  obložení.  Obsahuje-li  výrazně 
skokové změny, je délka segmentů příliš velká a výpočet vstupní impedance může 
být neúnosně nepřesný.

Jste-li  na  pochybách,  zda  je  vaše  volba  segmentování  správná,  doporučuji 
tento postup:

• V knihovně modelů antén si z adresáře typu antén odpovídajícího vaší 
anténě vyberte typ antény blízký vašemu modelu. 

• V okně GEOMETRIE,  řádku AUTOSEGMENTACE si  zkopírujte  hodnoty 
DM1, DM2, SC a EC.

• Ve  svém  návrhu  porovnejte  vaše  navrhované  hodnoty  s hodnotami 
osvědčenými.

Zvláštním případem definování rozměrů antény je použití tzv. λ módu: po kliknutí na 
symbol  λ se vkládají  rozměry v poměru k délce vlny. Tento  způsob je  vhodný 
k tomu,  aby  obecně  definované  rozměry  namodelované  antény  byly  bez  dalšího 
ručního přepočítávání použitelné i pro jiná pásma.

Funkce „Vždy spojené“ se používá při změně rozměrů úseku. Zajišťuje, aby se tato 
změna přenesla i na navazující úseky — jen tak bude zachována celistvost antény.

MMANA-GAL předpokládá symetrii antény vůči středu souřadnic. Pokud se změní 
délka  vodiče  symetrického  vůči  středu,  změní  se  souměrně  délka  obou  polovic 
vodiče. 

-Y                0                Y
-------------- --------------

Jestliže však chceme, aby se změnila jen jedna polovice vodiče, vložíme do anténní 
soustavy „Izolovaní drát“ (s průměrem vodiče D = 0) nastavený nesymetricky vůči 
středu. Střed vodiče se pak vychýlí směrem ke středu „izolovaného drátu“ Koncové 
body vodiče se posunou, ale polovina s delším úsekem fiktivního vodiče vychýlí střed 
vodiče na druhou stranu.

Y                       0                                Y
--------------===========--------------
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Přesáhne-li  však koncový bod fiktivního vodiče koncový bod vodiče,  pak se jeho 
poloha zafixuje.

-Y                              0                                   Y
--------------=========================

Nezapomeňte:
• „Izolovaný vodič“ je pouhou pomocnou fikcí
• Nelze k němu připojit ani zdroj, ani zátěž

Napájení antény (zdroje)
Vstupní hodnoty:

• Pulse  (Poloha napájení)
W#C(#) Odchylka (#) místa napájení vodiče č. (#) od středu vodiče
W#B(#) Odchylka (#) místa napájení vodiče č. (#) od začátku vodiče
W#E(#) Odchylka (#) místa napájení vodiče č. (#) od konce vodiče
Příklady:
 W1C  Střed vodiče 1
 W3C1 Vodič č. 3 je napájen 1 délkovou jednotku vpravo od středu
 W2C-2 Vodič č. 2 je napájen 2 jednotky vlevo od středu 
 W2B Napájení ja  na začátku vodiče č. 2 
 W5E3 Napájení je  3 jednotky před koncem vodiče č. 5

• Phase  (Fáze napájení)
Obvyklá hodnota: 0
Pro  antény  buzené  na  více  místech  signálem  s různou  fází  (např.  HB9CV)  se 
nastavuje žádaný fázový rozdíl (pro HB9CV: 0° u prvního zdroje, 135° u druhého 
zdroje).

• Voltage  (Napětí)
Absolutní hodnota napětí nemá význam pro výpočet, ale jen pro zobrazení, v němž 
ovlivňuje amplitudu proudového obtékání.
Při napájení do více míst antény se vstupní napětí dělí v poměru počtu napájených 
míst.

Zátěže
PULSE: Místo vložení 
Type LC, R+jX, or S

Pro vkládání  pasivních prvků (kondenzátorů,  cívek,  odporů a jejich kombinací)  je 
třeba respektovat tyto pokyny:

• Aktivovat instrukci „Použít zátěže“
• V kolonce  „Type“  se  po  dvojím  kliknutím  zvolí  z nabídky  kombinace  LC; 

formát impedance R +jX; parametry S
• Při použití cívky se do kolonky C vloží 0, do kolonky hodnota indukčnosti
• Při  použití  kondenzátoru se do kolonky L vepíše 0, do kolonky C hodnota 

kapacity
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• Po vložení hodnot do kolonek L i C se tato kombinace počítá jako paralelní 
spojení (trap) a program automaticky vypočítá jeho rezonanční kmitočet. Při 
změně hodnoty L či C se automaticky přepočte druhá hodnota tak, aby se 
nazměnila již vypočítaná rezonance. 

• Při vložení Q = 0 jsou považovány L i C za bezeztrátové součástky

Při  zadání  typu  R  +  jX  se  vkládají  hodnoty  sériové  kombinace  odporu  (Ω)  a 
reaktance (jΩ) bez ohledu to, jak je skutečný obvod nakonfigurován.

S-parametry jsou používány jednak u složitějších kombinací sériových a paralelních 
rezonančních obvodů, jednak u soustav s větším počtem rezonancí. 

Koeficienty  A0  až  AN a  B0 až BN  jsou koeficienty  obvodové konfigurace získané 
Laplaceovou transformací. Více v nápovědě k tomuto tématu. Na rozdíl od použitých 
jednotek  při  typu  vkládání  LC   se  do  koeficientů  S-parametrů  vkládají  hodnoty 
v jednotkách ohm, farad a henry; doporučuje se proto používat exponenciální notaci 
(např. 12 pF = 12*10-12   F). 

2. Zobrazení antény

Kliknutím na „ZOBRAZENÍ“ se otevře okno zobrazující anténu nadefinovanou v okně 
GEOMETRIE.  Po  výpočtu  parametrů  je  toto  zobrazení  doplněno  proudovým 
obložením.
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Tlustě  zobrazený  vodič  je  vodič  vybraný  z nabídky  „Zvolený  vodič“.  K výběru 
dalšího  vodiče  lze  použít  myš:  po  najetí  kurzorem  na  požadovaný  vodič  a  po 
označení vodiče kliknutím levým tlačítkem se vybraný vodič označí silnou čárou a 
v tabulce s parametry se objeví hodnoty odpovídající vybranému vodiči. Tento postup 
je užitečný při modelování složitých systémů.

Po  ukončení  výpočtu  je  zobrazená  anténa  doplněna  vypočteným  proudovým 
obložením.

Po dvojitém kliknutí na vybraný vodič se otevře tabulka jeho parametrů. V ní jsou 
kromě kót počátku a konce vodiče v rovinách X  Y  Z uvedeny i délka a sklon vodiče. 
Editor je vhodný ke změně délky a sklonu vodiče.

Kliknutím pravého tlačítka myši se otevře další nabídka, umožňující snadnou změnu 
konfigurace (např. místa napájení).

Anténou lze otáčet: kolem vybraného vodiče, kolem středu antény a kolem středu ve 
vybrané výšce. Střed otáčení se vybírá přepínači na vodorovné liště.

Anténu lze přesunout pomocí Ctrl+ klik levým tlačítkem myši.

Nabídka na spodní liště:
Zvětšit: táhlem lze upravovat velikost zobrazení antény.
 
Proudy: vypínač  lze  vypnout  zobrazení  proudového  obložení  vodičů  antény. 
Proudové  obložení  se  objeví  po  prvém  výpočtu  parametrů  antény.  Zobrazení 
proudového  obložení  má  význam  k posouzení,  zda  byla  anténa  správně 
definována. Plynulost obložení svědčí o správně zvolených délkách segmentů.
 
Segmenty: vypínačem  se  ovládá  zobrazení  segmentů,  což  je  užitečné 
k posouzení tapování segmentů.
 
Zvýšit proudy: táhlem lze ovládat amplitudu proudového obložení
Zvolený vodič: slouží k výběru a zvýraznění vybraného vodiče.
 
 
 

Výpočet

Třetí okno slouží k výpočtu, resp. k optimalizaci vlastností antény. 
1. Nabídka  je  natolik  instruktivní,  že  nevyžaduje  hlubší  komentář. Po  ukončení 

výpočtu se z nabídky „Vykreslení“ otevře okno s položkami „Z“, „ČSV“, „Zisk/FB“ a 
„Vzdálená pole“.
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2. Zobrazení horizontální a vertikální vyzařovací charakteristiky:
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3. Závislost činitele stojatých vln na kmitočtu:

4. Závislost vstupní impedance na kmitočtu:
Program vypočítá automaticky i kmitočet, na němž je jX = 0 — rezonanční kmitočet:
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5. Závislost zisku a předozadního poměru (FB) na kmitočtu:

Editování elementu
Návrh elementů směrových antén YAGI a QUAD v oknu „Geometrie“ je nepřehledné 
a zdlouhavé. Nabídka „Editovat element“ umožňuje intuitivní vkládání rozměrů. Tato 
nabídka slouží k editování elementu jako celku.
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Editování vodiče
Pomocí  editoru lze navrhnout či  změnit  anténu (přidat  či  odstranit  vodič)  pouhým 
pohybem myší.

Optimalizace
Instrukce “Optimalizace”  umožňuje  optimalizovat  rozměry  antény  při  respektování 
požadovaného  ČSV,  zisku,  předozadního  poměru,  imaginární  složky  (jX), 
vyzařovacího úhlu a proudů. 

Výsledky optimalizace se ukládají do samostatných souborů. 

Compare
Dva  a  vice  naměřených  výsledků  (i  z  různých  antén)  může  být  zobrazeno  a 
porovnáno v jediném diagramu.
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Přizpůsobení

Pomocí  “vlastnosti  a  nastavení”  na  horní  liště  lze  otevřít  nabídku  různých  typů 
přizpůsobení  a  ve  vybraném  typu  přizpůsobení  vypočítat  hodnoty  prvků 
přizpůsobovacího obvodu.

Přizpůsobení LC členem:
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Přizpůsobení sério-paralelním vedením:

Přizpůsobení sériovou linkou:

Knihovna anténních projektů
Velmi  cennou  součástí  programu  je  knihovna  antén.  Ve  třinácti  adresářích 
(aperiodické antény; napáječe; VF směrovky; VF jednoduché antény; přizpůsobení; 
fázované antény; vyzařující napáječe; přijímací antén; zkrácené antény; slučované 
systémy; VKV antény; VKV směrovky) obsahuje celkem přes 400 souborů, z toho ke 
200  modelů  antén.  Knihovnu  lze  použít  jako  popis  uspořádání  a  vlastností 
jednotlivých typů a jako zdroj inspirace k návrhu “své” antény.

DL2KQ udržuje archiv anténních modelů na http://dl2kq.de/MMANA/4-3.htm. 
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Právo na zřízení antény 

Jan Litomiský. OK1XU 

Zdaleka nejčastěji mezi radioamatéry padá otázka o právu na zřízení antény. Má 
radioamatér právo zřídit anténu své stanice? V obecnosti samozřejmě ano, stejně tak, 
jako má právo uspokojovat své ostatní existenční, kulturní, zájmové a mnohé jiné potřeby. 
Diskuse nemůže vzniknout na téma zda amatér může svou anténu zřídit, ale jenom na 
téma kde a jak.  

Občané mohou mít různé zájmy. Některé z nich společnost prostřednictvím zákonů chrání 
a podporuje, k jiným má postoj neutrální a jiné přímo potlačuje a zakazuje. Zájem 
radioamatéra zřídit anténu patří mezi ony vnímané neutrálně, které nejsou ani 
zvýhodněny, ani potlačeny. Zákony k němu říkají: můžeš, ale za splnění daných 
podmínek.  

Jde zkrátka typicky o jedno z těch práv, u nichž platí zásada, již na těchto stránkách často 
opakujeme: mé právo končí tam, kde začínají práva jiných. A radioamatérova chuť 
postavit si anténu se s jinými – neméně oprávněnými –- zájmy opravdu střetává tam, kde 
existence a užívání antény znamená omezení nebo risika pro jiné občany. Ohrožení 
statiky budov, ohrožení požární bezpečnosti úderem blesku nebo atmosférickou 
elektřinou, ohrožení pádem anténního stožáru, ohrožení příjmu rozhlasu a televise, 
ovlivnění hygienických podmínek elektromagnetickým polem, vzhled zákonem chráněné 
stavební památky – to jsou nejčastější případy.  

Proto je naplnění práva radioamatéra zřídit svou anténu mnoha předpisy regulováno, a 
naopak: neexistuje předpis, který by mu dovoloval zřizovat antény bez jakýchkoli omezení. 
Není to příjemné, není to však také žádná tragédie: znamená to pouze, že radioamatér 
není vůči svému okolí v postavení privilegovaném, nýbrž rovnoprávném, že nemůže své 
okolí oslovit "musíš!" s kladivem zákona v ruce, ale slovy "můžeš?" a "prosím!", že místo 
uplatnění nároku musí hledat dohodu, a že k této dohodě také případně nemusí dospět. 
Celkem tedy v postavení, v němž se nacházíme i ve většině jiných vztahů a životních 
situací.  

Toužit po postavení privilegovaném může samozřejmě kdokoli. Pro případ zlomového 
úspěchu ale musí počítat s tím, že amatéři budou časem bydlet jen ve stanech na loukách 
za městy a obcemi, protože kdo by pronajal byt někomu, jehož zájmům poskytl nemoudrý 
zákonodárce nadměrnou ochranu. Snad nebude vnímán jako moc dryáčnický příklad 
postavení maminek s malými dětmi: zákoník práce je chrání tak důkladně, že řada 
zaměstnavatelů si nemůže dovolit přijmout je do práce, a tak maminky místo zaměstnání a 
slušného výdělku mnohdy sedí doma na chabé sociální podpoře. Rozumně uvažující 
radioamatér asi netouží po ochraně tak kontraproduktivní.  

Začněme případy snazšími ...  

Anténu chceme obvykle zřídit tam, kde bydlíme. Vůbec nejsnáze svá práva ke zřízení 
antény můžeme opřít právě o právo užívat byt. To formuluje v základních rysech 
občanský zákoník č.40/1964 Sb. v ustanoveních o nájmu bytu. Součástí práva užívat byt 
je i právo trávit v něm volný čas včetně rozličných oddechových aktivit, a amatérské 
vysílání je oddechovou aktivitou. Podle § 687 občanského zákoníku je pronajímatel bytu 
povinen zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.  
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Aktivity nájemce bytu ovšem nesmí obtěžovat či omezovat uživatele ostatních bytů v 
domě, ani zatěžovat či poškozovat dům a jeho okolí. Budeme-li však v bytě trávit volný čas 
způsobem, který nepřekračuje míru toho, co je obvyklé, pak se nemůžeme setkat s 
podstatnými námitkami majitele domu ani sousedů.  

Co je obvyklé? Asi jedinou analogií k anténám pro radioamatérský provoz jsou antény pro 
příjem rozhlasového a televisního vysílání (RTV). Budeme-li montovat anténu, která 
rozměry, vahou a umístěním nepřekročí to, co je obvyklé u antén pro příjem RTV, pak se 
dozajista pohybujeme v mezích běžného užívání bytu. Jistě, i za těchto okolností můžeme 
být důvodně omezováni: stavebním stavem domu, běžící záruční lhůtou stavby a 
podobně. Neexistují-li však věcné překážky, pak by nám v montáži opravdu nemělo být 
bráněno. Analogie s anténami pro příjem RTV má pro nás i druhou výhodu: příjem RTV je 
samozřejmě úplně stejně jedním ze způsobů trávení volného času, jako amatérské 
vysílání. Antény srovnatelné s anténami pro příjem RTV lze tedy považovat za obvyklé.  

Které antény jsou srovnatelné s anténami pro příjem RTV? Velmi pravděpodobně malé 
VKV směrovky a vertikály, jednoduché drátové antény pro KV, případně nepříliš vysoké 
jednoduché vertikály pro KV. A to jsou antény, které pokryjí základní potřeby běžného 
provozu většiny radioamatérů.  

Zajisté, i takto malá anténa může způsobit škody, a těm se každý aspoň trochu odpovědný 
člověk snaží předcházet. Anténa by měla být zhotovena tak, aby poryvy větru neshodily 
její prvky na auta parkující na ulici. Nosný stožár zakotven natolik, aby ani vichřice 
nezpůsobila jeho pád a rozbití střechy. Vertikály by měly být zakotveny lanky z materiálů, 
které se ve vichru nepřetrhnou, a jejichž vlastnosti nedegraduje sluneční svit (třeba lanky s 
kevlarem). Všechny části konstrukce, u nichž to nevylučuje jejich funkci, by měly být 
spojeny s vedením hromosvodu (zde by nám měla poradit odborná firma). Prvky antén, jež 
nelze přímo uzemnit, by měly být chráněny před úderem blesku a atmosférickou elektřinou 
přiměřenými nástroji (bleskojistky). Vodítkem pro volbu opatření může být text dnes již 
neplatné normy o anténách ČSN 342820.  

Montáží nového zařízení na domě ale budeme provádět zásah do stavu domu či bytu, a k 
tomu jsme povinni požádat o souhlas majitele domu (§ 694 občanského zákoníku). Ve 
většině případů je tento souhlas potřebný i z důvodů ryze věcných: při montáži budeme 
obvykle potřebovat přístup na střechu domu, a majitel (nebo správce), který je aspoň 
trochu dobrým hospodářem a prozíravým občanem, vstupy na střechy uzamyká.  

Mějme vždy na paměti, že to, o co žádáme, tj. o souhlas s montáží radioamatérské 
antény, je běžné veřejnosti a běžnému úřednictvu naprosto neznámou problematikou. V 
závislosti na tom, kdo je majitelem (soukromá osoba, soukromá firma, bytové družstvo, 
obec), se bude náš postup v tom či onom detailu lišit, základní rysy budou ale shodné. 
Cesta k souhlasu majitele by měla vždy začít osobním ústním rozhovorem s tím, kdo o 
naší žádosti bude rozhodovat. To nám umožní předem poskytnout všechny potřebné 
informace bez risika, že písemná žádost bude bez dlouhého rozvažování rovnou 
zamítnuta.  

Jak vést tuto diskusi?  

Je velkým neštěstím, že radioamatérský slang používá pojem "stavba antén". Slovo 
"stavba" v nezasvěcených lidech ihned vyvolá představu jeřábů, buldozerů, panelů a 
pivem posílených zedníků, tedy něčeho úplně jiného, než je běžná radioamatérská 
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anténa. Proto se užití slova "stavba" důsledně vystříhejme a mluvme vždy o "montáži" či 
"instalaci".  

Naše jednání by mělo vyústit v rozumnou domluvu, jejíž úspěch bude do značné míry 
záviset na naší asertivitě, tj. schopnosti představit si věc "v obráceném gardu", totiž že my 
jsme pan domácí a pan domácí je žadatelem o náš souhlas ke zřízení antény. Určitě se 
budeme muset přizpůsobit mentalitě svého protějšku, v obecnosti bychom si ale měli 
připravit nejméně tyto argumenty:  

• Žádáme o souhlas s naplněním našich práv k užívání bytu, tj. pro aktivní zájmovou činnost, k níž 
máme i souhlas státu: povolení vydané Českým telekomunikačním úřadem (předložme).  

• Žádáme o povolení úpravy domu/bytu v rozsahu, který nevybočuje z toho, co je obvyklé při běžném 
užívání bytu/domu, neboť zamýšlená anténa je srovnatelná s anténami pro příjem rozhlasu a 
televise, a proto:  

o úprava je nepatrná a v souladu s již schváleným způsobem užívání bytového domu, nejde o 
zásah do stavby, nýbrž o montáž zařízení na stavbu, přičemž stavba je k montáži takových 
zařízení určena; proto nemusí být zahajováno stavební řízení a zásah ani není třeba 
stavebnímu úřadu ohlásit,  

o ostatní uživatelé bytu nebudou anténou obtěžováni ani omezováni nad míru obvyklou.  
• Jsme obeznámeni s požadavky na bezpečnost při zřízení a provozu antény, hlavně s ochranou před 

bleskem a atmosférickou elektřinou, neboť k tomu, abychom získali od ČTÚ povolení, jsme museli 
složit odborné zkoušky před státní zkušební komisí,  

• Je minimální pravděpodobnost rušení příjmu rozhlasu a televise u ostatních uživatelů domu, neboť:  
o jsme odborně způsobilí rušení předejít, neboť k tomu, abychom získali od ČTÚ povolení, 

jsme museli složit odborné zkoušky před státní zkušební komisí,  
o naše zařízení jsou profesionální výrobky renomovaných světových firem, které byly 

schváleny k uvedení na trh v ČR či Evropské unii, neboť nesou značky shody CE (je-li to 
pravda, a tvrzení můžeme doložit předložením alespoň jednoho takového přístroje),  

o budeme používat jen základní malý výkon stanice bez přídavných zesilovačů,  
o kdyby k rušení došlo, projednáme věc s rušeným sami, a v případě problému ji bude 

kvalifikovaně řešit Státní inspekce telekomunikací, majiteli domu však v žádném případě 
nevzniknou jakékoli starosti.  

• Anténa nezpůsobí žádné škody, protože jde o profesionální výrobek (je-li to pravda).  
• Montáž provedeme odborně, bude nám s ní pomáhat (provede nám ji) spřátelený odborně způsobilý 

živnostník: zedník, pokrývač, kominík...  
• Kdyby při montáži či opravách antény došlo ke škodám na domě nebo střeše, samozřejmě je ihned 

opravíme nebo nahradíme.  
• Je nám známo, že na domě je nainstalována společná televisní anténa (zaveden rozvod kabelové 

televise), ovšem anténa, kterou potřebujeme, má sloužit jinému účelu, který je stejně opodstatněný, 
jako příjem RTV, a navíc k němu máme i souhlas státu: povolení vydané Českým telekomunikačním 
úřadem.  

• Je nám známo, že střecha domu je v havarijním stavu (je v záruce po provedení generální opravy) a 
nesmí se na ní vstupovat, ovšem my na ni vůbec nevstoupíme, protože anténu namontujeme na 
nástavbu strojovny výtahu.  

• Kdyby z jakéhokoli důvodu došlo ke vzniku jakýchkoli škod, náhrada nebude problém, neboť máme 
uzavřenu pojistnou smlouvu, která pokrývá naši odpovědnost za škody (je-li to pravda: pak smlouvu i 
předložme).  

Argumentaci podpořme dokumentací: nákres s rozměry, materiály, vahou atp. napoví daleko víc, než 
hodinové proslovy. Předložení dokladů k našim tvrzením včas zažehná pochybnosti.  

Bystrý čtenář asi mezi řádky postřehl náznaky, kde lze případně některé skutečnosti podat 
poněkud "stravitelnějším" způsobem, dodejme ovšem, že skutečná nepravda nám 
neprospěje: zjistí-li majitel dodatečně, že jsme ho oklamali, může svůj souhlas právě proto 
zase odvolat.  

Je účelné dosáhnout písemného souhlasu majitele: i kdybychom měli sebevlídnějšího a 
sebeslušnějšího domácího, dům může změnit majitele, nový nemusí staré dohody znát a 
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tím méně je ctít. Podle § 680 občanského zákoníku vstupuje nový majitel pronajaté věci do 
právního postavení dřívějšího majitele, a je tedy i vázán jeho úkony. Nebudeme-li ale 
souhlas předchozího majitele schopni doložit, nebudeme moci této výhody využít. 
Samozřejmě, pokud majitel řekne "nějak si to udělejte, ale písemně po mně nic nechtějte", 
už i to je vítězství.  

Pro případ, že majitel již během rozhovoru, který jsme popsali výše, projeví ochotu našim 
požadavkům vyhovět, mějme ssebou písemné prohlášení o souhlasu již připraveno tak, 
aby je stačilo jen podepsat. Majiteli tak ušetříme nejen práci, ale i případné dodatečné 
úvahy, zda se se svým slibem neukvapil.  

Nezískáme-li písemný souhlas ihned, bude po ústní rozmluvě následovat naše žádost v 
písemné formě. Pokud rozmluva přinesla příslib souhlasu a dohodu o podmínkách 
montáže, měla by žádost tyto skutečnosti zachytit. Žádost bychom ale měli poslat i tehdy, 
kdy jsme byli rovnou odmítnuti, a samozřejmě i tehdy, kdy se nám osobní rozhovor 
nepodařilo uskutečnit. Na písemnou žádost bude adresát muset odpovědět písemně, a i 
když bude jeho stanovisko zamítavé, bude je muset nějakým způsobem zdůvodnit - jde, 
konec konců, o nájemní vztah k bytu, který je silně chráněn zákonem. Jestliže nás majitel 
v neformálním rozhovoru případně odbyl ledabylými argumenty, pak v písemné odpovědi 
bude muset být v argumentaci již opatrnější, protože nemůže vědět, zda své nároky 
nebudeme hájit prostřednictvím soudu.  

V případě zkušených majitelů či správních firem bývá oblíbeným úhybným manévrem 
požadavek na písemný souhlas ostatních nájemců v domě s montáží antény. Požadavek 
by mohl být opodstatněný, pokud anténa bude umístěna ve společných prostorách 
domu. Těmi se rozumí prostory určené k užívání všemi nájemci: chodby, schodiště, výtah, 
prádelna, sušárna, zahrada, dvůr apod. Kdyby naše anténa byla umístěna v takových 
prostorách, ostatní nájemce bychom opravdu mohli omezit, a požadavek jejich 
předchozího souhlasu by byl opodstatněný. My ale své antény obvykle zřizujeme na 
střechách, a ty ke společným prostorám nepatří, ba naopak, přístup nájemců na ně je 
obvykle znemožněn. V takovém případě tedy můžeme tuto podmínku odmítnout. Jiným 
důvodem tohoto požadavku může být možné rušení příjmu RTV. I tento důvod odmítněme 
s poukazem, že problematiku rušení výslovně a dostatečně upravuje § 88 zákona 
č.151/2000 Sb. o telekomunikacích tak, že odpovědnost za případné rušení nese 
provozovatel vysílacího zařízení, a majitel domu se jím tedy nemusí zabývat.  

Bydlíme-li v domě, který za majitele spravuje firma nebo odbor obecního úřadu pro správu 
obecního majetku, čeká nás většinou pověstné "úřednické kolečko".  

Obvykle budeme muset začít jednat s referentem či referentkou na nejnižší posici ve 
služební hierarchii, a počítejme rovnou s tím, že osoba na takové posici nám nevyhoví. 
Kancelářské myšky na českých úřadech nepracují tak, aby posloužily občanům, ale tak, 
aby posloužily sobě, a prvním předpokladem toho je nemít problémy se svým nadřízeným, 
a ty by samostatné řešení netypických případů jistě mohlo vyvolat. Myšce pro pořádek 
přednesme a doložme vše, co je uvedeno nahoře. Samozřejmě nám nevyhoví a zdůvodní 
to záplavou argumentů, naštěstí aspoň část z nich bude zaručeně naprosto nesmyslných 
a v rozporu se zákonem (kdyby myška své práci rozuměla, nemusela by sedět na 
podřízené posici). Myška nám téměř vždy odmítne dát své argumenty písemně, takže si je 
ještě během rozhovoru v klidu zaznamenejme (aby "se s tím nemusela psát"), své 
poznámky si ní ještě jednou projděme ("abychom tomu rozuměli opravdu správně"), a bez 
jakékoli diskuse se v klidu a spokojeně rozlučme: právě jsme získali cenný bod: budeme si 
moci stěžovat. Díky stále platné vládní vyhlášce č.150/1958 Ú.l. o vyřizování stížností, 
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oznámení a podnětů pracujících je posice stěžovatele o poznání silnější, než posice 
"pouhého" žadatele.  

Stěžovat si samozřejmě nebudeme u přímého nadřízeného naší myšky (ten by jakoukoli 
stížnost na nepořádek ve svém vlastním útvaru zametl pod koberec). Stížnost uplatníme 
přímo u nejvyššího šéfa úřadu (je-li dům majetkem obce) nebo přímo u majitele domu (to v 
případě, že dům je soukromým majetkem). Šéf úřadu je již na posici, o niž by nerad přišel 
díky nějakému zbytečnému klopýtnutí, a navíc nápravou chybných rozhodnutí svých 
podřízených, za něž sice odpovídá, ale osobně je neřídí, získá u svých nadřízených 
ocenění "za bdělost". A soukromému majiteli domu se zase může hodit, jestliže správní 
firmu "nachytá na švestkách" a bude jí případně moci zkrátit odměnu.  

Tím, že podáme stížnost, budeme jasně demonstrovat, že náš zájem je vážný a nedáme 
se odradit hned první překážkou. Přinejmenším tím docílíme odpovědnějšího zvážení 
svých požadavků. Samozřejmě jen tehdy, bude-li stížnost slušná, věcná a kvalifikovaná. 
Každým hulvátstvím, každým výlevem emocí a každým nevěcným nebo nepodloženým 
argumentem podrážíme a diskvalifikujeme sami sebe, a věcně pochybené stížnosti 
doprovázené osobními výpady úřednictvo s radostí a s klidem v duši zamítne, protože ho 
za to žádná sankce nečeká...  

Můžeme se obrátit i na soud a svůj návrh opřít o tvrzení, že majitel domu nám v rozporu s 
§ 687 občanského zákoníku neumožňuje plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem 
bytu. V popsaných jednoduchých případech bychom měli dosáhnout rozhodnutí ve svůj 
prospěch, pokud našim záměrům nepřekážejí opravdu objektivní důvody (myslitelným 
důvodem může být opravdu jen technický stav domu nebo jeho památková ochrana).  

Cestou radioamatéry zatím naprosto neprozkoumanou – alespoň pokud je nám známo – 
je využití zákona č. 349/1999 Sb. o Veřejném ochránci práv – ombudsmanovi. 
Ombudsman by měl pomoci právě v případě občanských trampot, které radioamatéra na 
cestě za legálně zřízenou anténou obvykle provázejí.  

Obtížněji řešitelným problémem mohou být delší drátové antény. Bude-li anténa zakotvena 
i na jiné nemovitosti, než v níž bydlíme, musíme k tomu získat souhlas majitele této 
nemovitosti. Budou-li antény křížit veřejné komunikace či cizí pozemky a objekty, bude 
zapotřebí i souhlasu vlastníků (správců) těchto komunikací, pozemků a objektů. Majitel 
domu, v němž bydlíme, je povinen umožnit nám nerušené užívání bytu, avšak vlastníci 
jiných nemovitostí či komunikací k nám jakékoli závazky nemají a jejich souhlas je proto 
nevymahatelný.  

O tom, zda bude náš postup podle uvedených návodů úspěšný, v mnoha ohledech 
rozhodujeme sami: jak dobře a vnímavě umíme jednat s lidmi, jaké pověsti se v našem 
bydlišti těší naše spolehlivost, ohleduplnost k okolí a váha našich slibů, jak rozumně 
umíme vycházet se sousedy atp. Nedáme-li se odbýt prvním či druhým odmítnutím a 
dáme najevo, že jsme připraveni se o svou věc brát s plnou důsledností až do konce, 
budeme-li trpěliví, pak vyhrajeme. Zajisté, vždy je možnost, že narazíme na lidi zarputile 
zlé nebo tupé. Ale většina případných neúspěchů v usilování o povolení stavby uvedených 
nenáročných antén bývá více způsobena chybami či nedůsledností na straně zájemce, 
než na straně jeho okolí.  

 

... a přejděme k případům složitějším  
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Náročnější amatér touží po větších účinnějších směrovkách, jejichž rozměry, váha, plocha 
kladoucí odpor větru, nosné konstrukce atp. znamenají takovou zátěž pro konstrukci 
domu, že již vyvstává problém změn jeho stavebně technických charakteristik. A 
postavíme-li antény na stožáry na pozemku vedle domu, můžeme překročit hranici, za níž 
sestava bude považována za novou stavbu. Oba případy obvykle povedou k nutnosti 
zahájení stavebního řízení stavebním úřadem. Stavba bude vyžadovat odborně 
zpracovaný projekt, k němuž navíc budou mít právo vyjádřit se i majitelé sousedních 
nemovitostí, účinnější směrovky mohou vyvolat v některých směrech intensitu 
elektromagnetického pole takovou, že již vyvstane otázka hygienické nezávadnosti.  

I když i v této souvislosti se můžeme opřít o princip oprávněného trávení volného času 
jako součásti užívacích práv k bytu, vybočíme už z mezí, jež lze považovat srovnatelné s 
běžnými potřebami ostatních nájemců bytů při příjmu RTV. V tomto případě již vstupujeme 
do oblasti, kde souhlas majitele domu není vymahatelný, a do hry navíc vstupují úřady 
(přinejmenším stavební) a majitelé sousedících nemovitostí.  

Abychom lépe porozuměli motivacím těch, s nimiž budeme o svých záměrech jednat, 
položme si nejprve několik otázek.  

 

Proč nám činí majitelé domů překážky?  

Většina z nás bydlí v bytě, který mají pronajatý, nebo v bytě, který sice vlastníme, ale ten 
se nachází v domě spolu s byty jiných vlastníků (bytové družstvo, společenství vlastníků 
bytů). V obou případech je pro náš záměr nutný souhlas majitele či spoluvlastníků k využití 
společných prostor, střechy nebo pozemku domu.  

Odmítavé stanovisko majitele domu bude obvykle motivováno těmito hledisky:  

• Právo vlastníka nemovitosti rozhodovat o tom, jak bude jeho majetek užíván, jaký bude mít vzhled a 
co se v něm bude odehrávat, je nepominutelné.  

• Bytové domy se staví (a stavebním úřadem schvalují) k bydlení. V ČR žádný zákon tento pojem 
komplexně nedefinuje, musíme hledat v desítkách předpisů, něco formuluje občanský zákoník 
č.40/1964 Sb. a mnohé určují zvyková pravidla. Bydlení je základní lidskou potřebou. Jeho 
součástí je i trávení volného času, ovšemže v závislosti na tom, jaký má vliv na byt a okolí. 
Uveďme nadsazený příklad: v chovu stáda prasat jistě nesmí být nikomu bezdůvodně bráněno, ale 
nikdo soudný se nebude dožadovat, aby mu takový chov byl umožněn v panelovém bytovém 
domě… Neexistuje předpis, který by mezi právy nájemců výslovně uváděl i právo neomezeně 
zřizovat antény (jakékoli). Majitel domu je nájemcům povinen poskytnout to, co jako součást práv 
nájemce určuje zákon nebo dobré mravy. Cokoli nad to poskytovat povinen není.. Majitel se může 
obávat, že poskytne-li výjimku jednomu nájemci, bude ji později obtížně odmítat jinému nájemci 
vznášejícímu požadavek třeba ještě obtížnější. Proč by si majitel takový nepříjemný precedens 
vytvářel?  

• Stavební úřady schvalují stavbu a užívání domu k nějakému účelu, třeba k bydlení. Majitel domu je 
povinen ho jen k tomuto účelu užívat. Majitel odpovídá za bezpečnost domu: stavebně technickou, 
požární apod. Odpovídá také za estetické působení domu vzhledem k okolí, za dodržení podmínek 
ochrany památek (je-li dům či aglomerace památkou). I na to dohlížejí stavební (a mnohé jiné) 
úřady, a nedostatky stíhají pokutami. Těžko lze od majitele spravedlivě požadovat, aby připustil 
montáž zařízení, které jednak nelze nevyvratitelně prohlásit za odpovídající schválenému způsobu 
užívání domu, a které navíc může zvýšit bezpečnostní risika pro dům (zakotvení těžkých konstrukcí 
ve střeše či krovu) nebo jeho obyvatele (ochrana před atmosférickou elektřinou či před úderem 
blesku). Proč by majitel takové zvýšení své odpovědnosti a risiko platby pokut přijímal?  

• Podle § 687 občanského zákoníku je pronajímatel bytu povinen "zajistit nájemci plný a nerušený 
výkon práv spojených s užíváním bytu". Stejně je ale povinen postupovat i sám nájemce vůči 
ostatním uživatelům domu (§ 690). Jedno z práv spojených z užíváním bytu stanoví i zákon 
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č.151/2000 Sb. o telekomunikacích - plné znění zde, když majitelům domů v § 91 ukládá umožnit 
nájemcům příjem rozhlasového a televizního vysílání, jestliže je v místě příjmu signál přiměřené 
kvality. Protože radioamatér těžko může předem poskytnout záruku, že provozem nebude rušit 
přijímače ostatních nájemců v domě, majitel domu by se souhlasem s instalací antény vystavil risiku 
ataků rušených nájemců, proč připustil vznik zdroje rušení v domě, risiku naléhání, aby tento zdroj 
odstranil, a případně i risiku soudních sporů s rušenými nájemci, kde majitel by případně musel 
dokazovat, že rušené přijímače jsou nekvalitní nebo mají instalovánu nekvalitní anténu, zatímco 
signál radioamatérské stanice odpovídá technickým předpisům. Proč by to dělal?  

• Ozařování elektromagnetickým polem je dnes považováno za zhoršení životního prostředí a 
hygienických podmínek pro život člověka. U nás tyto otázky řeší zákon č.258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a nařízení vlády č.480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Nezávadné hygienické podmínky v domě jsou jednou z prvořadých povinností majitele, a jejich 
plnění sledují i státní orgány hygienického dohledu - opět pod sankcí pokut. Souhlasem se zřízením 
antény majitel domu připouští vznik hygienického risika pro ostatní obyvatele domu a obyvatele 
jiných bytů v okolí. Proč by měl nést risiko pokut, ba i risiko případných soudních sporů a 
náhrad za škody na zdraví, které - ať skutečně či domněle - vznikly působením vf pole naší 
stanice?  

• Jestliže stavba antény bude stavebním zásahem do domu či pozemku, který vyvolá stavební řízení, 
mají majitelé sousedních nemovitostí právo zúčastnit se ho a vznést případně námitky či podmínky, 
které se mohou dotknout i zájmů majitele domu. Proč by měl majitel něco takového riskovat?  

• Vedle risik nákladů a výdajů výše uvedených může majiteli domu při stavbě či provozu naší antény 
vzniknout celá řada další škod, poškozením střechy počínaje a porušením záručních podmínek 
novostavby konče. A může jít o škody tisícové i statisícové. Při stavu vymahatelnosti práva v ČR se 
majitel právem obává, že mu v takovém případě vzniknou nejen starosti, ale hlavně toho, že 
případné náhrady se bude domáhat dlouho a obtížně. Proč by měl nést takové risiko kvůli 
pouhému hobby někoho cizího?  

Naprostá většina vlastníků domů si všechna zde uvedená risika obvykle neuvědomuje. K našemu nezdaru 
ovšem stačí, uvědomí-li si majitel jen některé z nich, nebo má prostě nechuť nám jakkoli vyjít vstříc. A 
nejčastěji majitele odrazuje právě to, že si uvědomuje, že nezná všechny možné dopady svého případného 
souhlasu. Zkušenější – ne vždy kvalifikovanější – bývají obecní úřady nebo firmy spravující byty.  

Motivace majitelů domů rozebíráme šíře právě proto, abychom žadateli o souhlas se 
stavbou náročnější antény pomohli ještě lépe se připravit na jednání s vlastníkem domu. O 
jednání bude samozřejmě jinak platit vše, co jsme doporučili pro jednodušší případy. 
Ovšem hrozící risika jsou v případě velkých a těžkých antén reálnější a možné škody 
větší, chápejme proto, že i vstřícnost majitele domu bude menší. Tomu by měl odpovídat i 
širší rozsah našich nabídek a záruk:  

• Nabídněme záruky promptního provedení oprav, pokud by nastala jejich potřeba (a třeba i složení 
kauce na takové opravy).  

• Máme-li uzavřenou pojistnou smlouvu, která pokrývá naši odpovědnost za škody (to bývá i 
součástí některých smluv o pojištění domácnosti), ověřme u pojišťovny, která risika spojená s 
anténou smlouva skutečně pokrývá, a majitele domu na to upozorněme. V případě nezbytnosti 
můžeme pojistnou smlouvu i nově sjednat.  

• Nabídněme úhradu nájemného za plochu obsazenou anténou: samozřejmě jen v řádu stokorun, 
nejvýše pár tisícikorun ročně. Na to vlastníci domů uslyší nejlépe, a možná vůbec nejlepší bude 
celou debatu zahájit právě nabídkou nájmu. Lepší šanci máme, budeme-li si nově pronajímat byt za 
neregulované nájemné. Jako plátci tržního nájemného se totiž pro majitele domu stáváme váženým 
zákazníkem, a pak se můžeme pokusit vymínit si už v nájemní smlouvě souhlas majitele s montáží 
antény, a k souhlasu majitele povzbudit i nabídkou přiměřeně vyššího nájemného. Úplně stejně 
můžeme postupovat, pronajímáme-li si jako radioklub klubovnu za tržní nájemné.  

• Nabídněme nějakou formu protislužby v něčem, co dělá majiteli starosti: může jít o pomoc při 
provozu domu, nebo - máme-li k tomu kvalifikaci - o údržbu elektrických rozvodů a zařízení, STA 
apod. Kvalitní a spolehlivé poskytnutí některých prací může být pro majitele cennější, než nájemné. 
Specificky u domů družstevních nebo v případech společenství vlastníků bytů může taková služba 
přinést všem spoluvlastníkům snadno spočetné úspory výdajů z jejich vlastních peněženek, a 
povzbudit je tak k souhlasu s montáží antény způsobem nejpádnějším.  

• Chápejme obavy sousedů a poskytněme jim opět záruky ohledu k jejich stavbám a porostům, k 
jejich zájmu v klidu sledovat televisi a rozhlas.  
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Proč nám činí překážky úřady?  

Na těžkosti ze strany úřadů můžeme narazit v několika případech. Především tehdy, 
máme-li svůj byt pronajat od obce, a obec je v roli majitele domu: pak platí prakticky vše, 
co je popsáno nahoře, a možná ještě poněkud nepříjemněji, protože volení představitelé 
obce musí brát podstatně větší ohled na většinové názory občanů (voličů), než soukromý 
majitel domu. Na těžkosti ze strany úřadů můžeme narazit také tehdy, kdy si obecnímu 
úřadu na naši anténu (nebo stavbu antény či provoz antény) někdo stěžuje.  

Zdaleka nejpravděpodobněji však přijdeme do styku se stavebním úřadem v souvislosti 
se stavebním řízením.  

Okolnosti výstavby a užívání staveb (tedy i domů a bytů) určuje zákon č. 50/1976 Sb. o 
stavebním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Řada ustanovení tohoto 
zákona vede k tomu, že bude-li naše uvažovaná anténa překračovat svými rozměry či 
způsobem montáže některé nepříliš široké meze, ocitneme se v situaci, kdy buď měníme 
stavbu stávající, nebo zřizujeme stavbu novou. Bude záležet na konkrétních okolnostech, 
půjde-li o stavbu jednoduchou, drobnou či standardní, a z toho pro nás vyplynou i různé 
povinnosti. Zda budeme moci stavbu provést jen s ohlášením stavebnímu úřadu, nebo 
bude nutné stavební povolení s následnou kolaudací. Zda budeme moci stavbu provést 
sami, svépomocí a pouze s odborným dohledem, nebo ji budeme muset zadat 
autorizované firmě.  

Dostáváme spousty dotazů, jež zabíhají do problematiky stavebního zákona. Třeba "od 
jaké výšky anténního stožáru je nutné stavební povolení". I když by selský rozum velel 
nahlédnout do zákona a odpovědět "nad 4,5 metru", je to problematické. Jednak je 
nezbytné posuzovat každý případ naprosto individuálně se zvážením všech konkrétních 
okolností, jednak jsou k řešení těchto případů povolány místně příslušné stavební úřady.  

Stavební zákon se snaží pokrýt celou rozsáhlou problematiku výstavby od atomové 
elektrárny až po psí boudu, pročež rozlišení subtilnějších detailů je ponecháno na úsudku 
úředníků stavebních úřadů, čímž i tito úředníci (nemluvě o stavebnících) jsou v 
netypických případech stavěni do nezáviděníhodné situace. Protože problematika 
amatérských antén netypická je, přístup stavebních úřadů se, bohužel, úřad od úřadu 
poněkud liší. Proto i dobře míněná rada, která se někde osvědčila, může být jinde 
nanejvýš ošidná.  

Nebudeme se tedy pokoušet radit, ale poskytneme alespoň několik citací ze zákona, které 
by měly čtenářům pomoci v nejzákladnější orientaci.  

§ 44  
Oprávnění k provádění staveb  

(1) Stavbu a její změnu může provádět jen právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k 
provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních 
předpisů;2) při provádění stavby musí být zabezpečeno odborné vedení realizace stavby [§ 46a 
odst. 1 a § 46a odst. 3 písm. b)].  
(2) Jednoduché stavby a jejich změny, s výjimkou staveb uvedených v § 139b odst. 5 písm. b), c) a 
d), včetně jejich změn, může stavebník provádět sám pro sebe svépomocí, jestliže zabezpečí 
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(3) Jednoduché stavby uvedené v § 139b odst. 5 písm. b), c) a d), drobné stavby, změny těchto 
staveb a udržovací práce na stavbě může stavebník provádět sám pro sebe svépomocí, jestliže 
zabezpečí odborný dozor nad prováděním stavby osobou, která má odborné vysokoškolské nebo 
středoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru a alespoň tři roky praxe v oboru, 
(dále jen "kvalifikovaná osoba"), pokud sám není odborně způsobilý dozor provádět.  

§ 54  

Stavby, jejich změny a udržovací práce na nich lze provádět jen podle stavebního povolení nebo na 
základě ohlášení stavebnímu úřadu.  

§ 55  

(1) Stavební povolení se vyžaduje, pokud tento zákon a prováděcí předpisy k němu nebo zvláštní 
předpisy nestanoví jinak, u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
účel a dobu trvání; stavební povolení se vyžaduje též u změn dokončených staveb. 
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu postačí  

a. u drobných staveb,  
b. u stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných 

konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby.  

(3) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit 
stabilitu stavby, požární bezpečnost stavby, její vzhled nebo životní prostředí, a všechny udržovací 
práce na stavbě, která je kulturní památkou.  

§ 56  

Stavební povolení ani ohlášení se nevyžaduje  

a. u důlních děl, důlních staveb pod povrchem a staveb v povrchových lomech a skrývkách, 
pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů,  

b. u nadzemních a podzemních vedení telekomunikační sítě včetně opěrných a vytyčovacích 
bodů a u telefonních budek,  

c. u krátkodobých přenosných zařízení, jako prodejní stánky, konstrukce a zařízení pro 
slavnostní výzdobu a osvětlení budov,  

d. u scénických staveb pro film a televizi,  
e. u geodetických dřevěných a přenosných měřických věží, signálů a pyramid,  
f. u konstrukcí chmelnic a vinic,  
g. u stavebních úprav elektrických vedení bez omezení napětí, pokud se nemění jejich trasa,  
h. u stavebních úprav vnitřních telekomunikačních rozvodů,  
i. u udržovacích prací, u nichž není předepsáno ohlášení podle § 55 odst. 3.  

§ 85  
Změna v užívání stavby  

(1) Stavbu lze užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním 
povolení. Změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo 
podstatném rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní 
prostředí, jsou přípustné jen na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby; na 
řízení se vztahují přiměřeně ustanovení § 76 až 84. 
(2) Změnu v užívání stavby, která je spojena se změnou stavby, projedná stavební úřad ve 
stavebním řízení a po jejím dokončení provede kolaudaci změny stavby. 
(3) Změna v užívání stavby nemůže být povolena, pokud je v rozporu se závaznou částí územně 
plánovací dokumentace.  

§ 139b  

  9  -  42  z  56



(výňatek)  

(1) Za stavbu se považují veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, 
účel a dobu trvání.  
(2) Stavby mohou být  

a. trvalé,  
b. dočasné, u nichž se předem omezí doba jejich trvání.  

(3) Změnami dokončených staveb jsou  

a. nástavby, jimiž se stavby zvyšují,  
b. přístavby, jimiž se stavby půdorysně rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny s 

dosavadní stavbou,  
c. stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby.  

 
(4) Změnami staveb před jejich dokončením se rozumějí změny proti stavebnímu povolení, 
popřípadě dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem.  
(5) Jednoduchými stavbami jsou  

1. stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše čtyři 
byty, jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,  

2. stavby pro individuální rekreaci,  
3. nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud 

jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 
m a výška 15 m,  

4. přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,  
5. opěrné zdi,  
6. podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m.  

 
(6) Za jednoduché stavby se nepovažují stavby skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní 
obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky 
nebezpečných odpadů19) a stavby vodohospodářských děl.  
(7) Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to  

a. stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a 
výška 4,5 m,  

b. podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubka 3 m.  

 
(8) Za drobné stavby se považují též  

a. stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužící k zajišťování provozu lesních 
školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a 
výška 5 m,  

b. oplocení,  
c. připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,  
d. nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodníky, propustky apod.  

(9) Za drobné stavby se nepovažují stavby garáží, skladů hořlavin a výbušnin, stavby pro civilní 
obranu, požární ochranu, stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení, sklady a skládky 
nebezpečných odpadů19) a stavby vodohospodářských děl.  

§ 140 
Vztah ke správnímu řádu  
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Není-li výslovně stanoveno jinak, vztahují se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o 
správním řízení.  

Z tohoto zákona vychází spousta prováděcích a navazujících předpisů, zejména vyhláška 
č.132/1998 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, pro nás 
nezajímavá není např. vyhláška č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích 
na výstavbu. Povšimněme si též § 141, který pro postup občanů i úřadů přikazuje 
pravidla správního řádu. O správním řádu se blíže dočtete na naší stránce K problematice TVI a 
BCI, a nemělo by význam zde informace opakovat.  

V minulosti jsme zaznamenali případ, kdy stavební úřad po různých peripetiích 
radioamatérovi sice povolil stavbu anténního stožáru, ale provozování samotné antény 
podmínil objektivním měřením vyzařovaného elektromagnetického pole a jeho hygienické 
nezávadnosti. To odpovídalo požadavkům dříve platné vyhlášky ministerstva zdravotnictví 
č.408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. Ta 
skutečně podmiňovala zahájení provozu vyzařujícího zařízení měřením, a také v provozu 
musela být nezávadnost vyzařování periodicky měřením ověřována. Tato vyhláška však 
již neplatí. Nová úprava byl provedena zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a nařízením vlády č.480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Tyto předpisy sice samozřejmě zakotvují odpovědnost provozovatele zařízení za to, že 
vyzařovaná energie nepřekročí stanovené limity (prakticky jde o velikost exposice osob v 
čase), ale měření jako podmínku zahájení provozu již neukládají.  

Pokud bychom však na potřebu měření narazili, pak pro výchozí orientaci doporučujeme 
vyhledat v zákoně č.258/2000 Sb. sídlo státního orgánu ochrany veřejného zdraví pro 
místo stavby antény: tento orgán by nám měl sdělit, které instituce jsou k měření 
autorizovány.  

 

A co když zřizujeme anténu na vlastní nemovitosti?  

Ani na vlastním domě či pozemku nemůžeme tropit vše, co nás napadne. Z problémů, 
které jsme popsali, ubude jeden jediný: souhlas majitele domu. Ale anténa překračující 
meze obvyklého (příjem RTV) vyvolá jinak úplně stejné problémy, jako při stavbě na domě 
nájemním: větší směrovky připoutají pozornost státního stavebního dohledu, a ještě častěji 
sousedů, kteří mají strach (někdy oprávněně), že jim to monstrum spadne na hlavu nebo 
rozbije střechu, a ještě více se bojí (velmi často oprávněně) rušení TV příjmu.  

Velmi zapáleným radioamatérům, kteří mají zároveň to štěstí, že nemusí šetřit, lze 
doporučit zřídit svou anténní farmu na vlastním pozemku na území malé obce vzdálené 
hustě osídleným aglomeracím (ovšem také přírodním reservacím, tam by je určitě 
neuvítali ekologové), a co možno nejvzdálenějším od obydlených domů (nesousedícím s 
nimi). Nemusí to stát extrémně moc peněz: při dnešním stavu zemědělství je půda v 
malých obcích nebo malá opuštěná zemědělská usedlost "za babku" (jistě: jak pro koho). 
Ještě výhodněji může vyjít dlouhodobý nájem takové nemovitosti: v opravdu odlehlých 
místech nám může svou nemovitost někdo rád pronajmout i jen za to, že se o ni budeme 
starat a udržovat ji.  

Takto lze opravdu nejsnáze uniknout většině nahoře uvedených nástrah, ne ale všem: i 
zde bude u větších konstrukcí muset proběhnout stavební řízení, ovšem tím, že se 
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vzdálíme obydleným domům, ubudou na významu případné námitky sousedů, hygienická 
risika, a ostatně i pravděpodobnost TVI.  

Samozřejmě - nejde o recept universální, jenže on žádný opravdu universální recept 
neexistuje...  

 

Tradované pověry  

• Specificky problematiku telekomunikací ve vztahu k užívání staveb, nebytových prostor i bytů řeší 
zákon č.151/2000 Sb. o telekomunikacích:  

§ 91 

(6) Vlastník domu, bytu nebo nebytových prostor je povinen umožnit uživatelům tohoto domu, bytu 
nebo nebytových prostor příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů ze zákona za 
podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Dále je povinen umožnit zřízení vnitřního 
telekomunikačního rozvodu, včetně koncového bodu. Dojde-li mezi vlastníkem domu, bytu nebo 
nebytových prostor a uživateli tohoto domu, bytu nebo nebytových prostor ke sporu o rozsahu této 
povinnosti, rozhodne obecný stavební úřad.  

• K tomu pár poznámek:  
o Provozovateli ze zákona se rozumí provozovatelé vysílání podle české legislativy, jinými 

slovy provozovatelé tuzemských RTV stanic. Je tak uplatněna zásada (rozumná a logická), 
že právní řád ČR může garantovat jen příjem RTV vysílačů z území ČR, záruky příjmu ze 
zahraničí (o mezinárodní komunikaci nemluvě) jsou tedy mimo diskusi. Budiž ovšem 
správně rozuměno: to, že zákon nemůže něco zaručit, neznamená, že to zakazuje.  

o To, jakým způsobem vlastník příjem umožní, je v jeho rukou, a protože společnosti kabelové 
televise se dnes předhání v takových nabídkách zavedení kabelů do domů, že vlastník 
neutratí ani korunu, byli by majitelé domů pošetilí, kdyby nepřijali tak výhodný způsob 
prevence před tím, aby jim nájemníci běhali po střechách a rozbíjeli tašky při montáži 
individuálních antén....  

o Jestliže dříve platný zákon č.110/1964 Sb. o telekomunikacích zakotvil právo nájemců bytů 
zřídit individuální anténu pro příjem rozhlasu a televise, není-li na domě zřízena společná 
TV anténa nebo kabelový rozvod, současný hovoří pouze "umožnění příjmu". Je to sice 
logické a správné, protože způsobů distribuce RTV signálů je dnes podstatně více, než před 
36 roky, pojem "anténa" však ze zákona vymizel a tím radioamatéři přišli i o možnost se při 
uplatnění principu analogie opřít o v zákoně výslovně uvedená ustanovení pro antény 
rozhlasu a televise.  

o Někoho by mohlo napadnout: "Sláva, prohlásíme radioamatérské stanice za 
telekomunikační síť, anténu za její koncový bod, a máme to doma." Nemáme. Zákon o 
telekomunikacích definuje v § 2 radiokomunikační službu vedle jiných služeb 
telekomunikačních, a opravdu těžko bychom prokazovali, že všechny existující amatérské 
stanice jsou technicky a organisačně provázány do sítě. Vnitřním telekomunikačním 
rozvodem včetně koncového bodu, jak o nich mluví § 91, lze proto těžko rozumět cokoli 
jiného, než zavedení telefonní linky s účastnickou přípojkou, nebo rozvodu jiných podobných 
telekomunikačních sítí.  

Citovaným ustanovením zákona o telekomunikacích je formulováno, co zákon uživatelům bytů a 
nebytových prostor v oboru telekomunikací zaručuje:  

o příjem RTV vysílačů z území ČR, jestliže mají v místě dostatečný signál,  
o zřízení vnitřního rozvodu a přípojek telekomunikačních sítí.  

Nic jiného - a tedy ani zřizování a provoz radiostanic amatérských, CB či jakýchkoli jiných - zákonem 
výslovně garantováno není.  
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• Někdy se tvrdívá, že amatér má právo zřídit anténu ve svém QTH již proto, že mu pro toto QTH 
Český telekomunikační úřad vydal koncesi, a že ten, kdo stavbě antény klade překážky, se protiví 
rozhodnutí ČTÚ. Samozřejmě jde o nesmysl: samotná koncese nezbavuje držitele povinnosti 
dodržovat další předpisy a respektovat oprávněné zájmy jiných. Uvedená argumentace je stejně 
chytrá, jako kdybychom tvrdili, že držení řidičského průkazu nás opravňuje vjet autem na dvůr 
sousedů a a mordovat tam slepice. QTH, které bude uvedeno v povolovací listině stanice, navrhuje 
žadatel o koncesi sám a bez souhlasu kohokoli jiného - je jeho věcí navrhnout QTH, v němž mu ve 
vysílání nebudou činěny překážky. Chceme snad touto přitroublou argumentací dovést státní 
administrativu k tomu, aby vydání koncese podmiňovala souhlasem vlastníka objektu s umístěním 
stálého QTH radioamatéra?  

• Část radioamatérů navrhuje, aby bylo usilováno o nepodmíněné právo na zřízení alespoň některých 
(malých, lehkých) antén. Ono se řekne: anténa - ale jaká? Amatérovu anténu někdy tvoří pár metrů 
drátu (to by nemuselo vadit nikomu), někdy anténka pro převaděče a PR (taky celkem nezávadná), 
někdy krátkovlnná směrovka (to by vadilo skoro všem), a někdy velká anténní soustava pro provoz 
EME (to by neunesl opravdu nikdo, pokud by sám nebyl amatérem a nešlo o jeho anténu). Právě 
zde je hlavní kámen úrazu na cestě zákonné garance zřizování antén: prakticky nemožná je 
definice, jakou anténu by naše okolí a stavební úřad měly tolerovat, a jakou již nikoli. A kdybychom 
se domohli nějaké formy "vždy zaručené" antény, zle by se nám to vymstilo, protože by nám nikdo a 
nikdy nedovolil překročit její meze.  

• Radioamatéři se někdy snaží obejít úskalí souhlasu vlastníka nemovitosti, případně i stavebního 
řízení, tvrzením, že budují antény pouze pro příjem, např. pro dálkový příjem RTV. Je to dost ošidné. 
Nejen proto, že zákon o telekomunikacích majitele nemovitosti povinnosti umožnit dálkový příjem 
takřka výslovně zbavuje, takže zamítnout podobnou žádost je to nejsnazší. Ale hlavně proto, že 
vyvoláme-li v budoucnu stížnost na rušení tím, že takto schválenou přijímací anténu použijeme k 
vysílání, může majitel nemovitosti svůj souhlas s umístěním antény snadno odvolat s odůvodněním, 
že k takovému užití souhlas nedal, a stejně tak stavební úřad může za neschválený způsob užívání 
stavby uložit pokutu, a v krajnějším případě i nařídit odstranění antény.  

• Na sjezdu ČRK v roce 2000 vystoupil v diskusi kolega, který navrhl, aby sjezd nehleděl na těžkosti v 
hledání většího prostoru pro radioamatéry při zřizování antén, a nově zvolené radě prosazení těchto 
zájmů prostě uložil prosadit, a podat o tom zprávu do konce roku 2001. Přímo z toho čišela 
představa, že stačí jít a o neomezené právo na zřízení antény si prostě říci, a představitele 
radioamatérů tato prostá věc dosud nenapadla, nebo se jim do toho nechce, ač je to tak prosté. 
Skutečnost je, bohužel, jiná. Očekávat, že malý radioamatérský spolek je schopen prosadit něco 
zlomového proti zájmu většinové společnosti, je iracionální. Radioamatérů je 7.10-4-tý díl celé 
populace ČR, a právě jen s tímto dílem síly může ČRK prosazovat jejich zájmy vůči většině 
obyvatel.  

 

Ohleduplnost a šetrnost  

vůči našemu okolí jsou nejlepším vkladem do jeho budoucí vstřícnosti. Mezi amatéry se 
traduje řada historek, některé jsou veselé, některé drastické, o ohleduplnosti a šetrnosti 
však žádná neříká nic, právě naopak.  

K oněm veselejším patří třeba ta o sousedovi, který přiběhl do radioklubu se žalostným 
nářkem, jak to že mu Kašpárek křičí na děti z televise "síkjů kontest, síkjů kontest". K těm 
drastičtějším ona zvláště rozšířená, jak v klubu (vypráví se opravdu všude, takže v 
každém klubu) při závodě vzali známý zdroj na ruční pohon k RM31, jeden vývod připojili 
na kovovou kliku dveří a druhý vhodili do louže vody, kterou rozlili pode dveře; když pak 
začal některý rušený soused lomcovat klikou dveří, uvnitř zatočili klikou zdroje, a místo 
kleteb se za dveřmi ozvalo bolestné zaúpění a prchající kroky...  

Tož, jsou to bohatýrské historky, ale je-li z nich pravdivá jen setina, lze se divit, když nám 
někdo z principu odmítne jakkoli přispět k naplnění naší touhy po nové anténě? 
Pamatujme na to, když začne na sousedovy děti Kašpárek, Štěpánka Haničincová či Dáda 
Patrasová křičet "síkjů, síkjů" ...  
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Pár myšlenek závěrem  

Když jsme jednu z verzí tohoto textu zveřejnili poprvé, sklidili jsme řadu výtek. Že jde ne o 
rady amatérům, ale pánům domácím. Že radioamatérům škodí, když se takové texty 
zveřejňují. Že text překáží. Nebo: "za srovnáváni rodiny radioamatérů se stádem prasat 
děkuji. Zřejmě na tom něco bude..." Nebo: "Takze se ptam, proc byla msg o antenach 
zverejnena znovu, kdyz nikdo ze slavneho C.a.K. CRK nedokazal hnout prstem a neco ve 
prospech nas radioamateru ve smeru k antenam prosadit. Dosavadni vymluvy snad ani 
neopakujte."  

Cílem této stránky samozřejmě není stavět se na stranu k amatérům nevlídnou, ale 
předem je upozornit na motivy těch, u nichž amatéři obvykle se svými požadavky narážejí, 
a umožnit jim tak předem počítat s argumenty oponentů a předem si promyslet nabídky 
oboustranně přijatelných řešení. Toho, kdo snese jen zprávy, které se "budou líbit", třeba 
za cenu, že budou lživé, toho, kdo neunese pravdu, jež neodpovídá jeho nepodloženým 
domněnkám, zkrátka toho, kdo nechce být informován, nýbrž ohlupován, toho prosíme, 
aby nečetl zprávy Českého radioklubu a tedy ani tyto stránky.  

Popsaný právní stav nepanuje jen v České republice, nýbrž v celém vyspělém světě. V 
mnoha čtvrtích měst vyspělého světa jsou anténní konstrukce - i na vlastních soukromých 
pozemcích - předem zakázány, aby nerušily urbanistické řešení. Povšimněte si jedné z 
reklam v amerických časopisech, kde je na vrcholu štíhlého GP umístěna vlajka, takže 
anténa vypadá jako vlajkový stožár, a text říká: "Demonstrujte svůj patriotismus a potěšte 
se vysíláním!". Není nám známo, že by jakýkoli radioamatérský spolek ve kterékoli zemi 
se srovnatelnou právní tradicí uspěl ve snaze zvýhodnit radioamatéry na úkor ostatních 
občanů. A to existují radioamatérské organizace, které disponují i stonásobnými 
finančními prostředky oproti ČRK, a působí v zemích, kde ohled státu a obcí na zájmy a 
potřeby občanů má daleko kultivovanější podobu, než v ČR...  

Zákon, který by uložil vlastníkům trpět neomezenou montáž našich antén na jejich 
nemovitostech, by velmi zásadně zasáhl do jejich práv. Stalo by se tak i proti 
dosavadnímu směřování vývoje závazků majitelů bytových domů: ke zvyšování 
bezpečnosti, hygienických standardů a nerušeného užívání bytů. Požadavky na 
komfort a bezpečnost bydlení, na kvalitu životního prostředí a na elektromagnetickou 
kompatibilitu se mohou v budoucnu jen zvyšovat, a tím jsou určeny i perspektivy prostoru 
pro naplnění práv radioamatérů na zřízení antén. Nečekejme, že se dočkáme významnější 
právní úpravy v náš prospěch. Bohužel.  

Český radioklub samozřejmě o zlepšení postavení radioamatérů v této velmi důležité 
oblasti trvale usiluje. Dokladem může být třeba jednání s ČTÚ - viz zpráva z 21. 3. 2001, 
nebo náměty k novelizaci zákona o telekomunikacích - viz zpráva z 9. 1. 2002 na webové 
stránce ČRK.  

Otázka ovšem, přesně řečeno, stojí takto: jak mnoho je 9.993.000 občanů ČR ochotno 
dovolit, aby se kvůli 7.000 občanů ČR stalo přípustným v těsné blízkosti antén pro příjem 
RTV a citlivých a málo chráněných výrobků spotřební elektroniky neomezeně instalovat 
antény, které vyzařují elektromagnetické pole takové intenzity, že může způsobit rušení 
příjmu RTV a narušit činnost jiných elektronických přístrojů. Přesně o tom to je. Odpověď 
je asi dost jasná...  
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10. Digimódy 

Digitální druhy provozu (digimódy) 
Vlastimil Pejchal, OK1AK 

Úvodem jen trochu teorie a jednoduché filosofie 
 
Smyslem mého následujícího povídání o digimódech nebude žádné vědecké 
pojednání, to za nás již udělali renomovaní znalci a programátoři, ale pohled 
průměrného radioamatéra na oblast naší činnosti, která mne zaujala a ve které jsem 
za posledních zhruba 10 let získal nějaké zkušenosti. Účelem, pro který jsem byl 
ČRK požádán o sepsání tohoto díla, je poskytnout novým kolegům, kteří se buď 
teprve stali radioamatéry, nebo se jim s novými povolovacími podmínkami otevřely 
větší provozní možnosti, základní přehled o tom s jakými prostředky a za jakých 
podmínek mohou provozovat digimódy. V každé kapitole samozřejmě uvedu pro 
podrobnější studium potřebné prameny a podklady.  
 
Nyní pouze několik vět pro představu, co jsou digitální druhy provozu v porovnání 
s analogovými druhy provozu. Charakteristickým analogovým módem je telefonie, 
kde přenášíme řadu tónů (NF kmitočtů), z nichž je složen náš hlas, buď přímo po 
nějakém nosiči (vodič, světlo) nebo jsou tyto NF kmitočty nějakým způsobem 
namodulovány na VF nosný kmitočet a dostaneme, dnes sice ještě možný, ale již 
nepoužívaný druh provozu AM (amplitudová modulace).Daleko efektnější je druh 
modulace SSB, kdy z původní AM modulace je odfiltrován nosný kmitočet a jedno ze 
dvou postranních pásem, které při AM vznikají. Získáváme tím proti AM poloviční 
potřebnou šířku pásma a tím i větší efektivnost přenosu informace, neboť zbytečně 
nespotřebováváme vysílanou energii pro nosný kmitočet a druhé postranní pásmo. I 
odolnost proti rušení je sice u SSB proti AM vyšší, nicméně mnohem výraznějších 
výsledků v odolnosti proti rušení a to jak atmosférickému, tak jinými signály je spolu 
s mnohem vyšší efektivitou přenosu dosahováno u digitálních druhů provozu. 
Podstatou digitálních módů je využití dvou základních přesně definovaných stavů 
„ano-ne“, neboli logická 1 nebo 0. Z tohoto pohledu je tedy prvním digitálním módem 
i klasické CW, tedy „značka-mezera“, při čemž při tečkách a čárkách je jako log.1 
vysílán nosný kmitočet a při mezerách jako log.0 není vysíláno nic. Kombinace 
několika těchto jedniček a nul za sebou umožňuje definování potřebných znaků, tedy 
písmen, číslic, interpunkčních znamének a dalších, které známe z klávesnice 
počítače. Typickým příkladem může být tvorba znaků pro dálnopisný provoz, kde 
jsou znaky tvořeny kombinací pouze 5 logickými 1 a 0. Tím ovšem máme k dispozici 
jen omezený počet znaků, konkrétně 32, což obnáší pouze velká písmena bez 
interpunkcí a číslice. Písmena R a Y která se používají pro nastavení nebo 
přezkoušení dálnopisného i radiodálnopisného provozu nebyla vybrána náhodou, ale 
představuji nejnáročnější kombinaci znaků a mezer a to 1-0-1-0-1, nebo 0-1-0-1-0. 
 
S rozvojem výpočetní techniky a pro dokonalý přenos informací i dat bylo zákonitě 
nutné mít k dispozici větší počet znaků. Byla proto vytvořena další větší kombinace 
logických 1 a 0 s názvem VARICODE, která se používá u několika současných 
digitálních druhů provozu. Tato „abeceda“ používá kombinaci 1–10 logických stavů a 
ani 128 znaků, které známe z klávesnice počítače pod názvem ASCII kód, nebo 256 
anglických znaků, zdaleka nevyčerpává všechny možnosti kombinací.  
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Tabulka ASCII a VARICODE znaků 
 

ASCII Varicode ASCII Varicode ASCII Varicode ASCII Varicode 

00 1010101011 проб. 1 @ 1010111101 ` 1011011111 

01 1011011011 ! 111111111 A 1111101 a 1011 

02 1011101101 " 101011111 B 11101011 b 1011111 

03 1101110111 # 111110101 C 10101101 c 101111 

04 1011101011 $ 111011011 D 10110101 d 101101 

05 1101011111 % 1011010101 E 1110111 e 11 

06 1011101111 & 1010111011 F 11011011 f 111101 

07 1011111101 ' 101111111 G 11111101 g 1011011 

08 1011111111 ( 11111011 H 101010101 h 101011 

09 11101111 ) 11110111 I 1111111 i 1101 

0A (LF) 11101 * 101101111 J 111111101 j 111101011 

0B 1101101111 + 111011111 K 101111101 k 10111111 

0C 1011011101 , 1110101 L 11010111 l 11011 

0D (CR) 11111 - 110101 M 10111011 m 111011 

0E 1101110101 . 1010111 N 11011101 n 1111 

0F 1110101011 / 110101111 O 10101011 o 111 

10 1011110111 0 10110111 P 11010101 p 111111 

11 1011110101 1 10111101 Q 111011101 q 110111111 

12 1110101101 2 11101101 R 10101111 r 10101 

13 1110101111 3 11111111 S 1101111 s 10111 

14 1101011011 4 101110111 T 1101101 t 101 

15 1101101011 5 101011011 U 101010111 u 110111 

16 1101101101 6 101101011 V 110110101 v 1111011 

17 1101010111 7 110101101 W 101011101 w 1101011 

18 1101111011 8 110101011 X 101110101 x 11011111 

19 1101111101 9 110110111 Y 101111011 y 1011101 

1A 1110110111 : 11110101 Z 1010101101 z 111010101 

1B 1101010101 ; 110111101 [ 111110111 { 1010110111 

1C 1101011101 < 111101101 \ 111101111 | 110111011 

1D 1110111011 = 1010101 ] 111111011 } 1010110101 

1E 1011111011 > 111010111 ^ 1010111111 ~ 1011010111 

1F 1101111111 ? 1010101111 _ 101101101 7F 1110110101 
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Známý autor těch nejlepších programů pro digimódy Mako JE3HHT vytvořil svùj
poslední program MMVARI s Varicode znaky pro východoasijské země, kde se 
používají desetitisíce znaků, konkrétně v Japonsku je to 12160 znaků. Touto 
zajímavou informací bych skončil mini teoretickou část a pokusím se Vás přesvědčit 
o tom, proč je dobré se věnovat také digitálním druhům provozu. Když pominu celou 
řadu technických a provozních předností, které probereme u jednotlivých druhů digi 
módů, jsou zde ještě nezanedbatelné obecné a lidské aspekty. Jednou 
z charakteristických vlastností většiny radioamatérů je poznávání a hledání stále 
nových zkušeností ve svém zájmovém oboru. Kde jinde hledat tak široké pole 
v účelné aplikaci výpočetní techniky, než v digitalizaci komunikačních prostředků. 
Vždyť digitalizaci se dnes již nevyhýbá ani telefonní, zvuková či obrazová 
komunikace. Řada kolegů amatérů má ještě dnes výhrady k digitálním druhům 
provozu, které mohou pramenit z neopodstatněných obav ze složitosti a náročnosti 
tohoto provozu. Dle mého názoru je situace opačná, neboť digi módy vedou ke 
snižování nároků na technické vybavení i na obsluhu, a co je hlavní, dělají rádiový 
provoz efektivnější a komfortnější. Porovnejme to opět s provozem SSB. 
V současných poměrech na KV potřebuji pro udělání DX spojení výkon 1 kW a 
slušnou směrovku, pokud nechci halekáním do mikrofonu hodinu budit nejen vlastní 
rodinu, ale celý panelák. Jak jinak vypadá spojení digi módem, se stejným DXem, 
kde použití většího výkonu než 50 W je zbytečné až neslušné, kde mi lecjaké rušení 
nevadí a postačí i běžné antény. Sedím při tom v naprostém tichu, šetřím elektrickou 
energii a raduji se z toho, jak to pěkně funguje. Uvedu ještě příklad i z oblasti VKV a 
tím je program WSJT. Pro spojení odrazem od měsíce (EME) bylo   dříve  třeba 
disponovat rovněž vysílačem o výkonu min. 1 kW a anténní soustavou s několika 
výkonnými Yagi anténami. S použitím programu WSJT se nároky na technické vyba-
vení několikanásobně snížily a podařila se i spojení se 100 W a single Yagi anténou. 
 
Ještě existuje jedna skupina oponentů, která se domnívá, že digimódy znehodnocují 
jejich osobní schopnosti a omezují operátorskou zručnost jen na ťukání do 
klávesnice, nebo klikání myší. Ani tento názor není objektivní, neboť je nanejvýš 
užitečné poznávat a využívat nové možnosti rádiové komunikace. Je rovněž 
obdivuhodné sledovat dynamický proces vzniku stále nových a dokonalejších 
programů, kde se snaží špičkoví programátoři vytvářet algoritmy na zpracování velmi 
slabých signálů i pod úrovní šumu. Současně s využitím moderních DSP a jiných 
filtrů se úspěšně daří překonat činitele, limitující současné možnosti rádiového 
přenosu, zejména všechny druhy rušení. Myslím, že toto vše je pro našince 
zajímavé, do jisté míry i zábavné ale hlavně nenásilnou formou poučné. 
 
Prosím, aby tato předcházející pasáž nebyla chápána tak, že kdo neprovozuje digi 
módy, není u mne správný radioamatér. Takové názory, které vnucují všem to, co se 
líbí mě, jsou mi naprosto cizí a plně respektuji a uznávám všechny ostatní obory naší 
zájmové činnosti. Chtěl jsem jenom upoutat pozornost na něco co je v naší činnosti 
také velmi zajímavé a účelné. Nyní se tedy pojďme podívat konkrétně na oblast 
digitálních druhů provozu prakticky. 
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Jaké technické vybavení budeme potřebovat. 

Transceiver 
Transceiver je základním vybavení každého radioamatéra, který používáme i pro 
ostatní druhy provozu. Pro digitální druhy provozu musí být vybaven provozem SSB. 
Měl by disponovat i dobrou kmitočtovou stabilitou, i když vzhledem k současným 
programům disponujícím vodopádem (waterfall) a účinným samočinným 
dolaďováním kmitočtu (AFC) není již tento požadavek tak kritický. Není třeba 
vylučovat ani transceivery amatérské konstrukce, pokud vykazují odpovídající 
kmitočtovou stabilitu. Při používání prvních programů pro provoz PSK-31, které byly 
k dispozici, jako např. PSK31SBW nebo LOGGER bylo nutné pro správné naladění 
na signál také velmi jemné ladění (kroky VFO v jednotkách Hz). Při současných 
programech, které jsou k dispozici a které budete používat, již i tato potřeba odpadá. 
Pokud se týče výkonu plně postačuje 20-50 W a jak jsem se již zmínil v úvodu, je 
používání větších výkonů i nežádoucí z hlediska rušení a zabírání větší šířky pásma. 
V souvislosti s výkonem důrazně upozorňuji: „nikdy nepoužívejte více jak 50 % 
možného výkonu vašeho transceiveru“!! Všechny digitální druhy provozu, (mimo 
Hellschreiberu) totiž podstatně více zatěžují koncový stupeň než SSB (obdoba FM) a 
hrozí jeho přehřátí až zničení!! Pro provoz FM bývají tovární transceivery již 
vybaveny automatickým snížením výkonu, ale u SSB tomu tak není a proto u 
standardního tcvru s výkonem 100 W je nutno snížit výkon do 50 W. Totéž platí i u 
QRP transceiverů jako FT-817 apod. Koncové tranzistory jsou velmi drahé a znám již 
několik kamarádů, kteří tuto neblahou zkušenost prakticky získali. Pokud jde o 
přijímač, je samozřejmostí, že čím lepší citlivost a selektivita, tím lépe. Nicméně 
majitelé průměrných i jednodušších transceiverů neztrácejte naději, neboť dobrých 
výsledků dosáhnete stejně, díky současné výpočetní technice se zvukovými kartami 
a jimi vytvořenými filtry.  
 

Počítač a jeho minimální konfigurace 
Dovolím si předpokládat, že v současné době se již u většiny radioamatérů nachází 
nějaký počítač. Autoři jednotlivých programů zpravidla uvádějí jaká je minimální 
konfigurace PC pro ten který program. Obecně mohu konstatovat tato fakta:  
 

• minimální konfigurace na které se většina autorů původních programů shoduje 
je Pentium 100-133 MHz, RAM 32 MHz, monitor VGA 640x480, operační 
systém Win95, 98, NT. S tímto vybavením můžete provozovat většinu 
základních programů pro digi módy. Z vlastní praxe, kdy jsem více jak rok 
používal notebook TOSHIBA s Pentiem 133 MHz, jsem bez problémů 
provozoval DigiPan, MMTTY, HamScope současně s YPlogem, MixW, Logger 
32 a další. S nástupem nových rozsáhlých multimode programů a nových 
digimódů již může tato konfigurace způsobovat různá omezení vlastností. Na 
příklad pro program MULTIPSK již autor požaduje min. Pentium 160 MHz a 
pro poslední druh digimódu CHIP 64/128 uvádí autor pro CPU min. 1 GHz. 
Proto zde platí opět zásada čím vyšší konfigurace, tím lépe. Pokud se někdo 
bude teprve rozhodovat, jaký počítač si pro digimódy pořídit, doporučuji raději 
notebook. Mimo výhody větší mobility máme jistotu, že nám počítač nebude 
rušit rádiový provoz. Je pravda že současné moderní desktopy zdaleka neruší 
tak jak 486ky apod., ale potenciálním zdrojem rušení jsou stále klasické 
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monitory se skleněnou obrazovkou. U LCD monitorů tento problém také 
nehrozí. 

 
• počítač musí být vybaven zvukovou kartou. Typů těchto karet je značné 

množství od samostatných až po integrované do základních desek. Základním 
parametrem je 16-bit Soundblaster s kmitočtem 11025 Hz. Při provozování 
digimódů jsem se prakticky nikdy nesetkal s potížemi způsobenými touto 
kartou. Jediným problémem, který se uplatňuje jen u některých digi módů, je 
přesnost oscilátoru hodinového kmitočtu zvukové karty. Pokud má karta 
nějakou odchylku od nominálního kmitočtu svého oscilátoru, projevuje se to 
např. u Hellschreiberu nebo u SSTV šikmým zobrazováním textu nebo 
obrázku. Pokud odchylka není příliš veliká a nevadí nám esteticky šikmé 
zobrazení, není komunikace nijak narušena. U nových digitálních módů na 
bázi MFSK, kde je nutná synchronizace mezi korespondujícími stanicemi, již 
nedojde ke správnému dekódování a komunikace je nemožná. U nejnovějších 
módů jako je např. OLIVIA, CONTESTIA a RttyM má odchylka větší než 100 
ppm za následek, že znaky nejsou řádně dekódovány. Problém je ale snadno 
řešitelný dodatečnou kalibrací zvukové karty, kterou umožňuje několik 
programů pro digi módy, jako nejpopulárnější MixW nebo MMSSTV či 
MMVARI. V příloze 1 najdete postup kalibrace zvukové karty v programech 
MixW a MMVARI. Kalibrován musí být kmitočet jak pro příjem, tak pro 
vysílání, jinak nedojde k synchronizaci a váš signál nebude ani u protější 
stanice dekódován. Pro je třeba si ověřit, zda máte zvukovou kartu plně 
duplexní, kde mohou být pro příjem a vysílání samostatné oscilátory, nebo zda 
má karta jen jeden oscilátor. Pro zajímavost: moje zvuková karta v notebooku 
má po provedené kalibraci rozdíl 4360 ppm. Kdybych ponechal implicitní stav, 
kdy jsou jak pro RX tak TX v okéncích „Clock adjustements“ nuly, neměl bych 
šanci OLIVII a některé další módy vůbec provozovat. Tím ovšem nechci tvrdit, 
že všechny zvukové karty mají odchylku hodinového kmitočtu. Můj původní 
notebook, se kterým jsem začínal, neměl odchylku žádnou. Při pořizování 
nového počítače rozhodně dbejte na to, aby měl plně duplexní zvukovou 
kartu. Tato umožňuje v nových programech aplikaci dalších velmi účinných 
filtrů, binaurální příjem u CW a jiné výhody. 

 

Interface 
Propojení počítače s transceiverem (interface) je zdánlivě technicky jednoduché, 
nicméně je velmi podstatné pro zabezpečení kvalitního a čistého signálu, zejména při 
provozu PSK. Na následujícím obrázku můžeme vidět základní propojení, které lze 
doporučit pouze pro první pokusy nebo pro provoz s QRP vysílačem, kde je riziko 
nežádoucích jevů, které si dále popíšeme, menší. 
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NF výstup z našeho transceiveru musíme propojit se vstupem zvukové karty, a to do 
konektoru „LINE IN“ nebo „MIC“, čímž máme zabezpečen příjem. Pro vysílání pak 
propojit výstup zvukové karty „LINE OUT“ s modulačním vstupem transceiveru. Zde 
je naprosto nezbytné mít zabezpečenu regulaci úrovně NF signálu, kterým se 
uskutečňuje modulace. Na schématu je pouze pevný dělič učený pro reproduktorový 
výstup zvukové karty. Regulaci úrovně modulace je pak možno provádět nastavením 
výstupní úrovně zvukové karty v systému Windows a nastavením úrovně modulace u 
transceiveru. U zvukových karet, které nemají výstup „LINE OUT“, použijeme výstup 
pro sluchátka nebo reproduktor. Propojení je uskutečněno samozřejmě stíněnými 
kablíky. Na straně zvukové karty je nutno použít konektory „Jack“ 3,5 mm v 
provedení stereo, přičemž střední segment na konektoru zůstane nezapojen. Při 
použití konektoru mono by došlo ke zkratování jednoho kanálu zvukové karty, což by 
karta nemusela dobře snášet. Na straně transceiveru je situace poněkud složitější, 
neboť jejich různé typy mají odlišná zapojení i druhy konektorů pro audio vstupy a 
výstupy.  
 
Obecně je třeba dodržet zásadu, že pokud je transceiver vybaven i zvláštním 
konektorem s výstupem a vstupem AUX s neměnně definovanou úrovní, je třeba 
použít ten. Zapojení konektorů (příloha propoj) pro tento účel u všech běžných 
transceiverů najdete na stránkách OK2PYA www.ok2pya.wz.cz i s příklady pro-
pojení zvukové karty a transceiveru. 
 
Pokud takový konektor na transceiveru nemáte, musíte použít standardní konektory 
pro sluchátka (reproduktor) a pro mikrofon. Toto řešení je ale méně vhodné, protože 
tyto výstupy a vstupy jsou závislé na nastavení úrovně vnějšími ovládacími prvky. 
S těmi je běžně manipulováno i u běžných druhů provozu a při přechodu na digitální 
provoz je třeba vždy nastavovat potřebné úrovně NF signálu, a to jak pro vstup do 
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zvukové karty, tak zejména pro výstup ze zvukové karty pro modulaci vysílače, což je 
pro kvalitu signálu důležité.  
Jako další záležitost technického propojení musíme zabezpečit přepínání 
transceiveru z příjmu na vysílání (PTT). Jako jednoduchou variantu lze sice použít 
funkce VOX u transceiveru, není to však metoda zcela spolehlivá a z praxe ji nelze 
k trvalému provozu doporučit. Pro ovládání PTT lze použít jednoduché zapojení 
známé již z RTTY systému HAMCOM, které z pinů DTR nebo RTS sériového portu, 
přes tranzistor přímo ovládá PTT transceiveru . Výše uvedené jednoduché propojení 
má ale určitá rizika: Přímým galvanickým propojením zemí PC a transceiveru může 
docházet ke vzniku brumových napětí, které se projevují ve vysílaném signálu. Dále 
pak k různým vazbám a pronikání VF signálu do modulace. 
 
Na dalším obrázku představuji rovněž jednoduché propojení, které ale již výrazně 
omezuje nebezpečí nežádoucích vazeb a vzniku brumových napětí vlivem 
nestejného zemního potenciálu. Země počítače a transceiveru jsou totiž galvanicky 
odděleny a při navlečení feritových prstenců na všechny konce šňůr je omezeno i 
pronikání naindukovaného VF napětí do jednotlivých vstupů.  
 
 
 

 
Toto provedení používám k plné spokojenosti od r. 1999 dodnes. Jako 
transformátorky se mi osvědčily tlumivky s dvojím vinutím na feritových E jádrech, 
které jsou používány na vstupu 220 V u malých spínaných zdrojů. Tyto 
transformátorky mají sice velmi malou impedanci, řádově jednotek až desítek ohmů, 
to lze ale považovat spíše za výhodu z hlediska naindukování nežádoucích signálů. 
Pouhými sluchátky, NF milivoltmetrem nebo osciloskopem můžeme zjistit, jestli 
nezpůsobují nežádoucí omezení úrovně přenášeného NF signálu. Podstatné je, aby 
bylo možno s rezervou nastavovat příslušné úrovně jak pro příjem, tak pro modulaci 
transceiveru. Pokud se dopracujete k malým úrovním, je třeba potom hledat takové 
řešení, aby impedance propojení na obou stranách byla co nejvíce shodná 
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s impedancemi příslušných vstupů a výstupů jak zvukové karty, tak transceiveru. Při 
řešení těchto otázek je účelné podívat se do manuálu vašeho zařízení, jaké 
konkrétní impedance a hlavně úrovně NF signálů se na příslušných konektorech 
objevují nebo jaké jsou potřebné. 
V souvislosti s tím také upozorňuji na nebezpečí poškození mikrofonního vstupu 
transceiveru. Vezměme do úvahy tu nejméně vhodnou variantu propojení, kdy ze 
zvukové karty použijete výstup pro reproduktor a v transceiveru konektor pro 
mikrofon. Potom se na takovém výstupu může objevit až řádově několik voltů NF 
signálu, zatím co na mikrofonním vstupu je třeba maximálně několik mV. Dokud jsem 
měl možnost těžit tyto transformátorky z vadných zdrojů v naší firmě, rozeslal jsem 
jich několik desítek zájemcům jak do OK, tak do OM a nikdo mi nesdělil žádné 
problémy s jejich aplikací.  
 
Praktické provedení interfejsu je na následujícím snímku. 
 

 
 
Na levé straně je konektor Jack 3,5 mm pro připojení na konektor „Data“ transceiveru 
FT 900 (890), kde je audio vstup a výstup, původně určený pro TNC. Červený 
konektor je připojen na PTT FT-900. Na pravé straně je Canon 9pin připojený do 
počítače na COM1 nebo na jiný volný sériový port. Po bílém kablíku je ovládáno PTT 
a černý kablík je přes další interfejs určen pro ovládání transceiveru z počítače. Dva 
Jacky 3,5mm jsou připojeny na vstup a výstup zvukové karty. Konektory CAN 9 na 
krabičce mám z důvodu používání interfejsu také pro FT-817, kde jsou jiné 
konektory, případně i pro jiný počítač. Jinak lze ovšem kablíky do krabičky přiletovat 
přímo. 
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Vnitřní provedení je na dalším obrázku. Potenciometr pro nastavení úrovně 
modulace jsem vypustil, protože používám notebooky a úroveň nastavuji 
potenciometrem na výstupu jeho zvukové karty. Místo diody LED lze použít běžnou 
diodu, např. 1N4148. 
 

 
 
 
 
 
Pokud se nepodaří sehnat žádný transformátorek, existuje další, čistě elektronické 
oddělení počítače a transceiveru. Jeho popis i s plošným spojem najdete ve Sborníku 
HOLICE 2002. Já osobně toto řešení nepreferuji z důvodu neadekvátní náročnosti 
výroby k požadované funkci a možná i k větší náchylnosti aktivních prvků k pronikání 
VF (nemám ověřeno). 
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Kdo má dost peněz může zvolit některý z profesionálně vyráběných interfejsů, které 
řeší mimo provoz digimódů současně i ovládání transceiverů. Nejznámější jsou např. 
MixW RigExpert, jehož cena je 230 USD. Ten byl dodáván nejdříve s určením pro 
program MixW, nicméně je funkční i s dalšími programy. 
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MixW RigExpert 

USB Transceiver Interface 

 

  
 
dále pak MixW RigExpert Tiny jehož cena je 119 USD: 
 
 

MixW RigExpert Tiny 

USB Soundcard Transceiver Interface 

 

  
a MixW RigExpert Plus jehož cena je 450 USD. 
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MixW RigExpert Plus 

USB Transceiver Interface 

 

  
Podrobný popis těchto interfejsů s podmínkami dodání najdete na všech webových 
stránkách oficiálních distributorů jako www.mixw.net, www.mixw.co.uk , 
ut1ua.narod.ru, www.rigexpert.de, www.rigexpert.com (USA).  
V současné době se z profesionálních interfejsů jeví jako nejvýhodnější výrobky firmy 
microHAM a to jak z hlediska funkčního, tak cenového. Za 119 USD můžete pořídit 
USB Interface II, jehož stručný popis od OK1WCF je v Radioamatéru č.1/06. 

 

 
  
 
Další dokonalejší varianta od téže firmy je USB microKEYER za 259 USD, kde jsou 
také i potenciometry pro nastavení úrovní jak pro příjem, tak vysílání. 
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Opět veškeré podrobné informace najdete na stránkách www.microham.com. 
Dodavatelem výrobků firmy micro HAM pro ČR je: 
 
Casiiopeia Consulting, a.s. 
Ohradní 24B 
140 00  Praha 4 
 
Tel. 241 481 028 
Fax 241 481 042 
e-mail: microham et radioamater.cz 
 
Všechny tyto výše uvedené profesionální interfejsy mají výhodu, že používají pouze 
jediný USB port počítače i pro ovládání transceiveru systémem CAT, provoz CW, 
PTT a zabezpečují dokonalou odolnost proti rušivým vlivům. Jako příklad provedení 
se můžeme podívat na blokové schéma USB Interface II: 
 

 
  
 Pokud si dnes někdo koupí nový notebook, musí počítat s tím, že už tam nemusí 
vůbec být COM port, ale pouze USB. I to se dá ale vyřešit cenově mnohem levnějším 
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konvertorem USB-COM řádově do 500.- Kč a na příklad s programem MixWin 
k ovládání všech uvedených funkcí stačí také jen jeden COM. 
                                                     
 
 Programy pro digitální druhy provozu. 
Různých programů pro digi módy je v současné době nepřeberné množství. 
Programátoři z různých zemí světa se v posledních letech doslova předháněli 
v produkci stále nových a dokonalejších programů, které zabezpečovaly stále lepší 
parametry pro rychlost a spolehlivost přenosu jak textových tak obrazových 
informací. V tomto procesu se zákonitě vyprofilovali ti nejlepší programátoři, kteří 
také vyprodukovali ty nejlepší programy. S těmito programy se v tomto materiálu také 
seznámíme podrobněji, neboť se zákonitě umístily v pomyslném žebříčku nejvíce 
používaných. Jejich další předností je, že jsou dále i několikrát ročně „upgradovány“ 
a tím stále vylepšovány. Nelze ovšem zcela zavrhnout i některé další, zdánlivě 
překonané. Z praxe poznáte, že i když v podstatě řada různých programů plní 
stejnou funkci, jsou mezi nimi rozdíly, kdy některý vyniká v jednom parametru, další 
zase v jiném. Při volbě toho, který program budete používat, záleží také na tom, co 
od něj budete očekávat, který druh digitálního provozu hodláte preferovat atd. Určitou 
úlohu u řady uživatelů hraje i otázka „designu“ programu a jednoduchost jeho 
obsluhy. Nápomocné údaje lze také získat z různých více či méně renomovaných 
testů, z nichž si některý na závěr této kapitoly také uvedeme. 
 
Základní přehled dostupných programů pro všechny digi módy najdete díky OK2PYA 
na adrese: www.qsl.net/ok2pya/digimodes. (příloha č.2). Je to tak zvaný 
rozcestník, kde se kliknutím na vybraný program dostaneme na stránky autora, 
odkud si jej můžeme stáhnout.  
 
Další přehled je k mání na stránkách www.g3vfp.org. Pěkný přehled s obrázky 
základních panelů a stručným popisem najdete také na stránkách 
www.psk31.narod.ru v ruském jazyce, který může být pro starší generaci dosud 
srozumitelnější. 
 
Téměř všechny programy jsou vybaveny více či méně jednoduchými deníky pro 
ukládání spojení. Mimo Logger32 je ale nelze považovat za hlavní staniční deníky. 
Opět téměř u všech je ale možnost exportu části nebo celého deníku ve formátu 
ADIF nebo i jiného formátu do vašeho hlavního deníku. Proto je samozřejmě možné 
používat účelově několik různých programů se specifickými vlastnostmi pro ten který 
druh provozu a spojení si přenášet do svého hlavního staničního deníku. Tuto praxi 
doporučuji a sám ji také provozuji.  
  
Programy lze primárně rozdělit do dvou skupin: Multimode, které umožňují pomocí 
zvukové karty provozovat téměř všechny, nebo část digitálních druhů provozu a 
programy pouze pro jeden druh digitálního provozu a jeho různé varianty. 

Multimode programy 
Ve skupině „multimode“ lze jako nejpoužívanější a nejvšestrannější označit MixWin 
2.16 od UT2UZ. Mimo to, že umožňuje kvalitní provoz PSK31/63 (používá modul 
DigiPan od KH6TY), podporuje také RTTY, SSTV, Hellschreiber, MT63, Throb, 
MFSK, QPSK31, FSK31, Packet, CW, Pactor, Amtor, OLIVIA, CONTESTIA a RttyM. 
Dále poskytuje celou řadu významných funkcí, jako vedení staničního i soutěžního 
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Příloha 2
Příloha dostupná z levé lišty ze souboru "Přílohy k digimódům".



deníku, ovládání všech běžných transceiverů (CAT systém), sledování DX Clusteru, 
automatické přepínání anten, ovládání rotátorů, tisk vlastních QSL lístků, export a 
import souborů ve všech běžných formátech atd. Jedinou nevýhodou tohoto SW pro 
našince je nutnost jeho registrace s poplatkem 50 USD. Řada stanic v našich 
podmínkách to bohužel obchází různými „cracky“, což jednak není seriozní, ale také 
je známo, že v řadě případů takto upravené programy nefungují zcela spolehlivě 
nebo v plném rozsahu. Pro toho, kdo se chce věnovat všem digi módům, je tento 
program ideální a lze ho plně doporučit. Vyplatí se v tomto případě také jeho řádná 
registrace. Na následujícím obrázku je pracovní plocha poslední verze programu 
MixW 2.16 při provozu v novém módu OLIVIA.  
 
 

 
 
Dalším významným multimode programem je MULTIPSK od F6CTE.  
 
Vyznačuje se zvláště tím, že umí všechny existující digi módy a autor je velmi 
progresivní v aplikaci stále nových druhů. Přehled všech módů můžete vidět 
v pravém horním rohu pracovní plochy programu v módu PSK31. Jeho předností je 
také automatické rozlišení jednotlivých druhů PSK provozu, což je na pásmu 
sluchem někdy dosti obtížné. Jako staniční deník podporuje výborný DX Keeper. 
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Dále následují další multimóde programy, které sice nedisponují všemi druhy 
provozů, ale vyznačují se některými schopnostmi, pro které jsou také často 
používány. Jako první bych uvedl MMVARI od věhlasného JE3HHT. Stručný popis 
obsluhy je v příloze. 
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Na obrázku je základní pracovní obrazovka. MMVARI vyniká nad ostatními programy 
větší citlivostí vodopádu a schopností dekódovat slabé signály, zejména u MFSK a 
PSK. 
 
Program má následující základní vlastnosti: 

• druhy provozu jsou GMSK, FSK, BPSK v rychlostech 31, 63, 125 a 250, 
RTTY a MFSK16 

• k dispozici je 151 maker, což při promyšleném využití umožňuje zcela 
vyloučit použití klávesnice 

• ovládání základních funkcí transceiveru 
• logovací funkce s jednoduchým deníkem (samozřejmě bez statistik) 

a výstupem ve formátu ADIF, Cabrillo, Log200 a Hamlog. Tímto lze snadno 
uskutečněná spojení přenést do každého hlavního staničního deníku. 

• jednoduchý závodní provoz se sledováním opakovaných spojení i 
s rozlišením kmitočtových pásem, nebo druhů provozu (červené zbarvení 
volacího znaku).  

• 4 samostatná okénka s vlastním vodopádem a nastavení SQL pro 
sledování více QSO je přehlednější než multi okno např. u MultiPSK nebo 
PSK DeLuxe. Mimoto můžete stanice v jednotlivých oknech libovolně 
přehazovat s hlavním oknem. 

• „sound playback“ umožňuje přehrát až 60 posledních vteřin záznamu ze 
zvukové karty, který je standardně nahráván 

• možnost kalibrace zvukové karty 
• kliknutí pravým tlačítkem myši na kterékoliv místo na vodopádu umožňuje: 

a) vyslat na tomto kmitočtu AS provozem CW 
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b) aktivovat velmi účinný notch filtr, který zcela zlikviduje nežádoucí stanici 
a je vidět jen černý pás. Opětovným kliknutím na toto místo lze filtr 
vypnout. 

c) snadno aktivovat split provoz samostatným umístěním vysílacího nebo 
přijímacího kmitočtu na různá místa vodopádu. Kliknutím na buton 
„NET“ je split zrušen. 

d) otevřít výše zmíněná 4 samostatná okénka, nebo již do otevřených 
okének umisťovat jiné stanice z hlavního vodopádu – viz následující 
obrázek 

 

 
 
 
Do stejné kategorie musím také zařadit dle mého názoru nejexcelentnější program 
Logger32. Tento program především disponuje vynikajícím staničním deníkem a 
řadou dalších komfortních funkcí pro radioamatérský provoz. Původní verzi z r.1999 
s názvem pouze Logger jsme používali jako jeden z prvních programů pro PSK, 
tehdy ještě bez vodopádu. V současné verzi je jeho součástí velmi solidní a 
osvědčený program ZAKANAKA, který umožňuje provoz BPSK31 a 63, QPSK 31 a 
63 a RTTY.  
 
Přínosem pro tento program je výborný český manuál od Karla OK2FD, který byl 
vydán na CD HAM RADIO 2003 (příloha č. 9). Při jeho postupném čtení a 
konfigurování Logger32 si teprve vychutnáte všechny možnosti a schopnosti tohoto 
programu. Nepřesnosti v některých pasážích v důsledku několika „upgrade“ od r. 
2003 nejsou tak podstatné.  
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Vyvolání přílohy
Přílohu otevřete pomocí nabídky "Přílohy" na levé liště. Soubor je v adresáři "Přílohy k digimódům".



 
 
 
 
 
 Na obrázku je moje konfigurace pro digi provoz, kde mám současně okna „Sound 
Card Data“ pro Zakanaku s dalšími dvěma samostatnými přijímacími okny, mapu se 
čtyřmi funkcemi, logovací okno, DX spoty, poslední stránku deníku, předchozí QSO i 
band mapu. 
 
Program Zakanaka patří mezi nejstarší osvědčené programy a jeho vznik odhaduji 
na začátek roku 2000. Samozřejmě prodělal za 5 let také řadu vylepšení a po 
několikaměsíčním provozu musím konstatovat, že se v provozu PSK i RTTY plně 
vyrovná ostatním současným programům. Nejvíce mne zaujala možnost nastavení 
citlivosti vodopádu, kde spolu se standardním nastavením úrovně přijímacího signálu 
lze dosáhnout dobré indikace i velmi slabých signálů. Program Zakanaka nestahujte 
a neinstalujte samostatně, je již součástí plné verze Logger32 a spouští se ikonou 
reproduktoru. Poslední verzi si můžete stáhnout na nové web adrese K4CY 
www.logger32.net zcela zdarma.  
  
Dalšími multimode programy, které ještě stojí za pozornost, jsou Hamscope od 
KD5HIO (PSK, RTTY, CW a MFSK), který spolupracuje s také výborným staničním 
deníkem YP Log, RCKRTTY od DL4RCK (PSK, RTTY, AMTOR, PACTOR a CW), 
který ale vyžaduje placenou registraci a TrueTTY od UA9OSV (PSK a RTTY a 
AMTOR), který má sice výborné provozní parametry, ale také placenou registraci.  
 
b) Programy pro jednotlivé druhy digi módů: 
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Pro RTTY je třeba na první místo zařadit MMTTY od JE3HHT. Základní modul tohoto 
programu je použit pro RTTY i u většiny multimode programů jiných autorů, takže 
kdo se chce věnovat jen RTTY, nic lepšího pro tento provoz nenajde.

Program je zcela zdarma ke stažení  na stránkách  http://mmhamsoft.ham-radio.ch 
spolu  s ostatními  programy  od  JE3HHT.  Instalace  a  obsluha  programu  je 
jednoduchá. Program je vybaven také jednoduchým provozním deníkem a umožňuje 
rovněž závodní RTTY provoz i když v omezeném rozsahu. Pro závodníky provozem 
RTTY mohu doporučit RCKRtty nebo N1MMLogger.

Program MMTTY zde nebudu podrobněji popisovat, protože je k dispozici jednak, i 
když dosti zastaralý (rok 2000) český manuál od Josefa OK2WO (příloha č. 10), ale 
hlavně velmi solidní popis funkce od Karla OK1DDD v Radiožurnálu č. 5/04. 

Pro PSK existuje největší počet nejrůznějších programů – viz přehled:

Přehled programů PSK

SOFTWARE MODE STATUS LAST UPDATE
PropNETPSK PSK31/63 FREE Ver.2b

DANpsk PSK31 FREE Ver.2.117

WINPSK PSK31/63 FREE Ver. 2.13

QuikPSK PSK31/63 FREE Beta 4.0f
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WINPSKX PSK31 FREE Ver. 2.1b

DIGIPAN PSK31/63, RX - Pactor FREE Ver. 2.0

W1SQLPSK PSK31(RX-20 ch.) DEMO Ver. 5.0

WINPSKse PSK31 FREE Ver. 2.23

Dxlab-WinWarbler PSK31/63, RTTY, TNC FREE Ver. 4.3.3

WO-PSK PSK31 FREE ------
PSK Deluxe
 
Ham Radio Deluxe PSK31/63 FREE Ver. 3.3 b993

RXPSK31 RX only – PSK31 FREE Ver. 1.2

SMARTPSK -DXPSK PSK31 (RX25 ch.) FREE Ver. 2.5a/1.5b

PSKPAL PSK31 FREE 4.7.2002

LanLink PSK31, TNC 73$ Ver. 3.20

PSKsbw108 PSK31 FREE Ver. 1.08

KC9Lpsk PSK31 FREE Ver. 0.9.1

PacTerm PSK31, Packet,TNC 79.95$ Ver. 3.0

CYBORG RTTY, PSK31 FREE Ver. 4.03

FNpsk PSK31/63 FREE Ver 2.5

SOFTWARE MODE STATUS LAST UPDATE

PropNETPSK PSK31/63 FREE Ver.2b

DANpsk PSK31 FREE Ver.2.117

WINPSK PSK31/63 FREE Ver. 2.13

QuikPSK PSK31/63 FREE Beta 4.0f

WINPSKX PSK31 FREE Ver. 2.1b

DIGIPAN PSK31/63, RX - Pactor FREE Ver. 2.0

W1SQLPSK PSK31(RX-20 ch.) DEMO Ver. 5.0

WINPSKse PSK31 FREE Ver. 2.23

Dxlab-WinWarbler PSK31/63, RTTY, TNC FREE Ver. 4.3.3

WO-PSK PSK31 FREE ------

PSK Deluxe

Ham Radio Deluxe
PSK31/63 FREE Ver. 3.3 b993
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http://hb9drv.ham-radio.ch/
http://hb9drv.ham-radio.ch/
http://www.qsl.net/zs5wo/download.htm
http://www.qsl.net/winwarbler
http://www.winpskse.com/What_s_New_/what_s_new_.htm
http://www.faria.net/W1SQL
http://www.qsl.net/kh6ty
http://www.netdave.com/wa0ttn/PSK31.asp
http://www.qsl.net/kh6ty/psk63/quikpsk.html
http://www.qsl.net/ae4jy/winpsk.htm
http://www.qsl.net/oz5pc/dlfrm.html
http://home.earthlink.net/~n7yg/
http://www.w1fn.org/fnpsk/index.html
http://www.radio.org.pl/~sq1ftb/downl.html
http://www.cssincorp.com/pacterm
http://www.qsl.net/kc9l
http://aintel.bi.ehu.es/software.html
http://users.chariot.net.au/~g3zcz/LLwindows.htm
http://users.origin.net.au/~crac
http://dxfile.free.fr/dxpsk.htm
http://users.belgacom.net/hamradio/rxpsk31.htm
http://hb9drv.ham-radio.ch/
http://hb9drv.ham-radio.ch/
http://www.qsl.net/zs5wo/download.htm
http://www.qsl.net/winwarbler
http://www.winpskse.com/What_s_New_/what_s_new_.htm
http://www.faria.net/W1SQL
http://www.qsl.net/kh6ty
http://www.netdave.com/wa0ttn/PSK31.asp


RXPSK31 RX only – PSK31 FREE Ver. 1.2

SMARTPSK -DXPSK PSK31 (RX25 ch.) FREE Ver. 2.5a/1.5b

PSKPAL PSK31 FREE 4/07/2002

LanLink PSK31, TNC 73$ Ver. 3.20

PSKsbw108 PSK31 FREE Ver. 1.08

KC9Lpsk PSK31 FREE Ver. 0.9.1

PacTerm PSK31, Packet,TNC 79.95$ Ver. 3.0

CYBORG RTTY, PSK31 FREE Ver. 4.03

FNpsk PSK31/63 FREE Ver 2.5

Vzhledem k tomu, že všechny plní svoji funkci více či méně dobře nemá smysl se 
všemi zabývat a budeme věnovat pozornost pouze dvěma z nich, které se nejvíce 
osvědčily.

Na první místo musím zařadit nepochybně DigiPan v. 2.0 od KH6TY, který lze brát 
jako jakýsi standard v programech pro PSK a považuji jej jako velice vhodný nejen 
pro začínající, ale i pro vážnou práci na PSK. Program není rozsáhlý, má pouze 587 
kB, snadno se instaluje, obsluha je jednoduchá a účelná, nemá přehnané nároky na 
počítač  (od  486/100  MHz)  a  při  tom  splňuje  velmi  kvalitně  všechny  provozní 
požadavky.  Program není  zazipován,  ale  jedná se  o  tzv.  „samorozbalovací“  .exe 
soubor, který se snadno vejde na jednu disketu, ze které jej můžete přímo instalovat 
dvojklikem  na  ikonu.  Pokud  nedefinujete  jiný  adresář,  rozbalí  se  implicitně  do 
adresáře  C:\Program  files\DigiPan.  Součástí  programu  je  dobře  srozumitelný 
manuál  v anglickém jazyce,  který  si  samozřejmě můžete  standardním způsobem 
vytisknout.  Tento  program  verzi  1.6d  jsem  také  podrobně  popsal  ve 
slovenském Radiožurnálu č. 6/01 a 1/02 (příloha č. 11).
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http://www.w1fn.org/fnpsk/index.html
http://www.radio.org.pl/~sq1ftb/downl.html
http://www.cssincorp.com/pacterm
http://www.qsl.net/kc9l
http://aintel.bi.ehu.es/software.html
http://users.chariot.net.au/~g3zcz/LLwindows.htm
http://users.origin.net.au/~crac
http://dxfile.free.fr/dxpsk.htm
http://users.belgacom.net/hamradio/rxpsk31.htm
Poznámka
Přílohu otevřete pomocí nabídky "Přílohy" na levé liště. Soubor je v adresáři "Přílohy k digimódům".



 
 
 
V poslední verzi 2.0 z 1.11.2004 přidal autor do programu „Multichannel“ okno, na 
kterém může být současně dekódováno a zobrazováno až 26 stanic. Zapíná a 
vypíná se v menu „View“ řádkem „Multichannel vindow“. Tím se podstatně zvýšily 
schopnosti a možnosti již tak dobrého programu: 

• všechny stanice v rámci propouštěné šířky pásma přijímače jsou automaticky 
současně dekódovány a texty každé stanice jsou samostatně zobrazovány 
v panoramatickém okně. Toto okno má 26 řádků označených písmeny 
abecedy. Každá přijímaná stanice na vodopádu má stejné označení velkým 
písmenem jako řádek, kde běží její text. Přesné naladění na stanici, kterou 
chceme konektovat, nemusíme řešit kursorem na vodopádu, ale kliknutím 
levým tlačítkem myši na řádek v multi okně. Současně se nám přenese přijatý 
text od této stanice do hlavního přijímacího okna. 

 
Kliknutím pravým tlačítkem na kterýkoliv řádek multi-okna získáme tyto možnosti: 

• smazat řádek na který jsme kliknuli 
• smazat celé multi-okno, přičemž se nám znovu začnou v řádcích podle 

abecedy řadit dekódované texty stanic, které momentálně vidíme na 
vodopádu 

• můžeme nastavit úroveň SQL 
• přejít do jiného řádku 

 
Postupem „Configure – Colors – Multichannel coloring efect“ dostaneme okno, ve 
kterém si můžeme zvolit 3 „stringy“ (sestavu několika písmen) a k nim přiřadit 
nějakou barvu. Jakmile se tyto zvolené „stringy“ objeví v některém přijímaném řádku, 
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tento řádek se zabarví zvolenou barvou. Jako první string je tam CQ, abychom viděli, 
která z přijímaných stanic volá výzvu. Jako další string jsem si obarvil 73, abych 
naopak byl upozorněn, která stanice končí, pokud na ni čekám. Třetí string si 
ponechávám pro operativní použití na příklad pro závody, kde jako „string“ zadám 
výzvu do závodu, abych měl označeny stanice, které závodí. Další možnost je 
konkrétní volací znak expedice nebo vzácné stanice kterou hledám a nemusím tak 
na vodopádu prohledávat všechny viditelné signály. 
 
Vzhledem k uvedeným možnostem je DigiPan také vhodným programem pro soutěže 
a závody provozem PSK, protože multi okno s využitím barevně rozlišených stringů 
nám dává velmi dobrý přehled pro vyhledávání soutěžících stanic.  
 
 

 
 
 
 Na obrázku je DigiPan v.2.0 a na vodopádu je k vidění klasický příklad rušení 
pásma od stanice EA8BED pod písmenem C v důsledku přemodulování vysílače a 
vzniku IMD. 
 
 
Dalším programem pro PSK, který si zaslouží pozornost, je PSK31 DeLuxe od 
HB9DRV. Vyznačuje se řadou skutečně luxusních funkcí a je rovněž k dispozici 
zdarma. Má možnost používat mimo standardní obrazovky také okno zvané 
„SuperBrowser“, kde lze sledovat současně až 40 stanic.Viz následující 2 obrázky. 
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Program pro PSK může být používán samostatně nebo jako součást excelentního 
programu HamRadioDeLuxe (HRD) pro plnou počítačovou obsluhu většiny běžných 
transceiverů. Výhoda tohoto programu je výrazná zvláště pro transceiver FT-817, 
857 apod., kde je na pracovní ploše obrazovky k dispozici řada butonů pro přímé 
ovládání funkcí, které je jinak nutno na tcvru složitěji řešit kombinacemi tlačítek. 
V rámci HRD je možno provozovat také programy MMTTY, MMSSTV a MMVARI.  
 
 
Pro Hellschreiber je nejstarší a dosud nejschopnější stejnojmenný programem od 
IZ8BLY. Naposledy byl modifikován jako verze 4.0 2. 2. 2004 a ke stažení je zdarma 
na stránkách na rozcestníku OK2PYA. 

 
 

 
 
 
Program má minimální nároky na počítač, vystačíme se stařičkou 486-kou a 
s operačním systémem od Win95. Rovněž minimální nároky jsou na obsluhu 
programu i na rychlost psaní na klávesnici. Úplný český manuál najdete v adresáři 
„HELP“ přímo v programu a v příloze č. 12 můj volný překlad toho, co je navíc 
v nových verzích od v. 3.0 z roku 2000, kdy Josef OK2WO tento manuál přeložil. 
 
Dalším novějším „singlemode“ programem je DOMINO. Jeho autorem je ZL2AFP ve 
spolupráci s ZL1BPU a velmi podrobné informace najdete na stránkách 
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http://www.geocities.com/iz8bly/Hell/index.htm
Příloha
Přílohu otevřete pomocí nabídky "Přílohy" na levé liště. Soubor je v adresáři "Přílohy k digimódům".



www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/domino/. Zde je také volně ke stažení příslušný ovládací 
program o velikosti pouze 128 kB.  
 

 
 
 
K provozu postačuje méně výkonný počítač s procesorem od 120 MHz, 16 MB RAM 
a zvuková karta. Systém Windows 95, 98, 2000 nebo XP.  
 
Program používá techniku MFSK se zvláštní variantou IFK (Incremental Frequency 
Keying) se 16 tóny, kterou původně aplikoval I2PHD v programu JASON pro LW 
pásmo 136 kHz. Ovládací program je jednoduchý s menšími nároky na výkon 
počítače, čímž je i vhodný pro začátečníky. Nároky na transceiver jsou také 
minimální a lze použít jakýkoliv starší transceiver s provozem SSB. DOMINO se totiž 
vyznačuje značnou tolerancí v přesnosti naladění a není nutná ani lineární 
charakteristika vysílače.  
 
Posledním samostatným programem v této skupině je CHIP 64, se kterým přišel opět 
Nino IZ8BLY. Dle jeho slov byl vytvořen pro představení technologie DSSS (Direct 
Sequence Spread Spectrum – přímé sekvenčně řízené spektrum) radioamatérům 
k dalším pokusům a případnému využití tam, kde již běžné úzkopásmové systémy 
nepostačují. Rozprostřené spektrum si lze zjednodušeně představit jako 
širokopásmové BPSK a je kompromisem mezi citlivostí a stabilitou přenosu. 
Vyžaduje ale již dosti výkonný počítač s CPU min. 1 GHz.  
 
Program pro CHIP lze stáhnout na adrese 
http://xoomer.virgilio.it/aporcino/Chip64/index.htm  
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http://www.qsl.net/zl1bpu/MFSK/domino/
http://xoomer.virgilio.it/aporcino/Chip64/index.htm


Přehled programů SSTV, DIGSSTV a WINDRM

SOFTWARE MODE STATUS LAST UPDATE

HAMPAL HAM-WINDRM FREE 1 JAN. 2006

DIGTRX DIGSSTV, WinDRM FREE Ver.3.11

SSTVpalmultimode DIGSSTV/SSTV FREE 9.12.2004

DigiACE DIGSSTV FREE Ver. 1.8d

ChromaPIX SSTV 120$ Ver. 1.6.17

MSCAN SSTV 50 EUR Ver. 3.21

MMSSTV SSTV FREE Ver. 1.11G

JVComm32 SSTV,RTTY,FAX 60 EUR Ver. 1.40pre
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http://www.jvcomm.de/newse.html
http://www.qsl.net/mmhamsoft/mmsstv/index.htm
http://mscan.com/
http://www.barberdsp.com/cpix/chroma.htm
http://au.geocities.com/vk3hjq/vk3hjq/sstv.htm
http://au.geocities.com/vk3hjq/vk3hjq/sstv.htm
http://paginas.terra.com.br/lazer/py4zbz/hdsstv/teste1.html#digtrx
http://www.tima.com/~djones/hampal.htm
http://www.kb1hj.com/vk4aes.html


Pro klasický provoz SSTV zvolíme opět osvědčeného autora JE3HHT a jeho 
program MMSSTV, který lze jednoznačně považovat za klasiku. 
 
 

 
 
Manuál k tomuto programu přeložil již v r. 2001 Libor OK2ZO a je v příloze č. 13. 
Přesto, že již zcela neodpovídá nejnovějším verzím, je stále dobrým vodítkem pro ty, 
kteří neovládají dobře anglický jazyk, ve kterém je v programu perfektní help. 
 
Dalším programem, který představuje již nejnovější plně digitální přenos souborů jak 
obrazových, tak textových i zvukových, je DIGTRX od PY4ZBZ. 
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Na stejném principu funguje také program VinDRM od N1SU, který je s DIGTRX plně 
kompatibilní. Oba tyto programy sice zabezpečují přenos souborů ve vysoké kvalitě, 
protože chyby jsou vyloučeny, vyžadují ale mnohem větší nároky na počítač. Pro 
CPU je požadováno min. 1 GHz, 400 MHz RAM a operační systém Win2000 nebo 
XP.  
Menší obrázky lze také posílat bez problémů módem MFSK16 v programu MixW. 
 
 
Užitečné doplňky 
Kalibrace zvukové karty v programu MixW. 
Ke kalibraci využijeme provoz SSTV v MixW a vhodný normálový vysílač na KV. 
Tento najdeme na kmitočtech 4995 kHz, 9995 kHz nebo 14995 kHz. Transceiver, 
který máme samozřejmě standardně pro digi módy propojen s PC, nastavíme na 
USB. Z uvedených kmitočtů si vybereme ten, kde je signál podle momentálních 
podmínek šíření nejsilnější, i když lze úspěšně použít i slabší signál se šumem. 
Vysílač pracující na těchto kmitočtech se prezentuje volacím znakem RWM a 
používá různé druhy signálů. Pro náš účel je nutno vyčkat na signál podobný tečkám 
Morseovy abecedy. Nyní na SSTV okně v okénku „Mode“ nastavíme režim WWV a 
kliknutím na RX spustíme příjem. Na obrazovce se začnou tvořit svislé pruhy, které 
ponecháme dokreslit přes celou plochu.  
  
Pokud jsou absolutně kolmé, máme kmitočet v pořádku. Zpravidla ale budou mít 
pruhy nějaký sklon (viz obr. 1). 
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 Potom musíme pomocí symbolů / \ nebo // \\ při větším sklonu, vyrovnat pruhy do 
absolutní kolmosti (viz obr. 2). 
 

 
 
Jakmile máme pruhy kolmé, klikneme na „Mode“, dále na „Mode settings“ a 
dostaneme okno „SSTV settings“ (viz obr. 3).  
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Zde zhruba uprostřed okna najdeme „Sample rate 
correction“ a klikneme na „Go!“. Poté odsouhlasíme 
otázku programu, zda chceme změnit hodnotu 
korekce v nastavení zvukové karty (Clock 
adjustment, ppm). Následuje další otázka 
programu, zda chceme stejnou hodnotu korekce 
jako pro příjem i pro vysílání. Odpovíme rovněž 
ano, pokud nemáme plně duplexní zvukovou kartu, 
kde jsou pro příjem a vysílání samostatné 
oscilátory. Nakonec se přesvědčíme, zda byla 
korekce realizována kliknutím na „Configure“, 
„Sound device settings“ (obr. 4) a v okénkách 
„Clock adjustment,ppm“ RX a TX budou stejné 
hodnoty korekce (implicitně tam byly nuly). 
 

 
 Na závěr ještě informace, jak pomocí MixW zjistit, 
zda máme plně duplexní zvukovou kartu. V okně 
„Sound device settings“ zatrhnete „Full duplex“. 
Potom v módu BPSK přepnete MixW na TX a na 
vodopádu musíte vidět svůj signál. 
Jsou možné dvě varianty plně duplexních karet. 
První je ta, že karta má jen jeden generátor 
hodinového kmitočtu. V takovém případě stačí 
přepsat stejný údaj ppm z okna RX v „Sound device 
setting“ do okna TX . Protože ale zpravidla nevíme, 
jak máme svoji kartu technicky vybavenu, 
zkontrolujeme si správnou kalibraci u protější 
stanice. Pokud tato zjistí, že naše vysílání 
produkuje šikmé zobrazení, máme zřejmě pro 
příjem a vysílání samostatné oscilátory. Potom 
kalibrujeme kartu pro vysílání následujícím 

způsobem. Po provedené kalibraci příjmu způsobem popsaným výše zadáme v 
„Configure – Sound device setting“ režim „Full duplex“, v okně ppm TX zadáme 0 a 
potvrdíme OK. Zvolíme druh provozu FAX a stisknutím Ctrl+Shift+T si otevřeme další 
okno „Tuning“, kde nastavíme „Audio level 100%“. Sledujeme chvíli údaj „TX/RX 
rate“, v tomto okně s cílem si zaznamenat střední hodnotu. Potom klikneme na „Stop“ 
a zaregistrovanou hodnotu zapíšeme do okénka „Clock adjustment, ppm TX“ v 
„Sound device setting“. Definitivní kontrolu si můžeme samozřejmě udělat odesláním 
obrázku třeba v MFSK kolegovi. 
 

Příl. 1: Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI. 
Kalibrace v tomto programu je ještě jednodušší než v MixW. 

1. Na transceiveru nastavte některý z kmitočtů 4995, 9995, 14995 kHz v módu 
USB. 

2. Spusťte program MMVARI. 
3. Aktivujte butony „Options“ a „Calibrating the Sound Card“ 
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4. Vyčkejte, až budou vysílány značky kmitočtem 10 Hz připomínající tečky 
Morseovy abecedy. Tyto začnou pomalu kreslit na obrazovce svislé pruhy. 
Tyto ponechte, až bude pokryta větší část obrazovky.  

5. Pokud budou tyto pruhy zcela kolmé, nemusíte nic dělat a je to známkou, že 
hodinový kmitočet zvukové karty je optimální (11025 Hz). 

 

 
 
 
6. Pokud budou šikmé, levým tlačítkem myši klikněte na horní okraj okna a 

potáhněte myš na spodní okraj. Myš za sebou potáhne slabou žlutou čáru . 
Pohybem myši po spodním okraji okna nastavte žlutou čáru rovnoběžně 
s pruhy na obrazovce a klikněte opět levým tlačítkem myši. Vlevo dole na 
obrazovce uvidíte změnu hodnoty v okénku „Clock„ v Hz a za ním v ppm.  

7. Sledujte dále průběh kreslení kolmých pruhů a pokud nebylo dosaženo úplné 
kolmosti, opakujte manévr s myší. 

8. Jakmile budou pruhy kolmé, klikněte na „OK“ 
9. Údaje z okénka „Clock“ je dobré si opsat a je možno je použít i v jiných 

programech, ve kterých není možné kalibraci provádět.  
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Přenos dat 

Josef Plzák, OK1PD 

Počátek krátkovlnných digitálních přenosů sahá do II. světové války. Použitím 
linkového mechanického dálnopisu v rádiových komunikacích byl zajišťován rychlý 
mechanizovaný přenos zpráv mezi vyššími velitelskými stupni na obou stranách 
fronty; radiodálnopis se zvláště osvědčil na tichomořském válčišti. Po skončení války 
se o tento druh přenosu začali zajímat i radioamatéři. S technickým rozvojem se i v 
amatérském použití uplatňovaly nové radiodálnopisné technologie a vznikaly nové 
druhy krátkovlnných digitálních přenosů. Původní těžkopádné a hlučné dálnopisy 
byly nahrazovány výpočetní technikou doplněnou modemy. Na rozdíl od digitálních 
přenosů na VKV a UKV pásmech, která zabezpečují relativně stabilní přenosové 
podmínky blížící se přenosu po linkách, jsou krátkovlnné digitální přenosy daleko víc 
zranitelné:  

• jsou rušeny šumem,  
• mohou být rušeny jinými vysílači,  
• ohrožují je atmosférické výboje,  
• působí na ně šíření více cestami, způsobující únik signálů,  
• při šíření na velké vzdálenosti se uplatňuje doba šíření signálu.  

Je zajímavé sledovat, jak se jednotlivé digitální druhy přenosu vyrovnávají s 
nestabilitou krátkých vln. 

Radiodálnopis – RTTY (RadioTeleType) 

Je aplikací klasických linkových dálnopisů na radiokomunikační přenos. Původní 
linkové dálnopisy byly složité mechanické stroje. Po navázání spojení mezi dvěma 
dálnopisy se uvedl do provozu vačkový systém, který ovládal klíčovací kontakt. 
Každému alfanumerickému znaku odpovídala určitá kombinace vaček. Při odeslání 
písmene byla protistanice aktivována startovacím impulsem a zastavena 
ukončovacím impulsem (odtud občas používaný název "start-stop systém"). Tento 
způsob přenosu je asynchronní; při použití mezinárodní abecedy MTA2 je písmeno 
tvořeno kombinací pěti značek (logická 1) a mezer (logická 0). Lze jí přenést pouze 
32 znaků (velkou abecedu, číslice a v omezeném rozsahu interpunkční znaménka; k 
přenosu číslic a interpunkčních znamének se používají dva pomocné znaky, 
označující písmenovou a číslicovou změnu. Počátek odeslaného znaku je indikován 
mezerou, za ní následuje pětibitové písmeno ukončené informací o konci písmene, 
kterou tvoří dvě přidané značky. Přenosová rychlost, převzatá od původních 
mechanických strojů, se pohybuje od 45 Bit/s do 200 Bit/s. Struktura znaku je na obr. 
1. 
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Obr. 1. Struktura znaků "Start-Stop" a znaků synchronně přenášených – z lit. [1] 

Horní část obrázku ukazuje strukturu asynchronní přenášených znaků, spodní část 
přenos synchronní přenášených znaků. Při porovnání je zřejmý rozdíl doby, potřebný 
k přenosu stejně dlouhých znaků přenášených jedním či druhým způsobem. Lze 
rozeznat: 

• bitovou rychlost (modulační rychlost), udávající počet změn úrovně za 
sekundu; ta je v obou případech stejná. Tato rychlost se udává v Bit/s, nebo, 
v moderních přenosech, bit/s,  

• přenosovou rychlost, která je u asynchronního přenosu nižší, neboť jsou 
použity další tři bity k označení začátku a konce přenosu. Přenosová rychlost 
je dána poměrem počtu bitů přenesených za sekundu k počtů bitů v jednom 
znaku.  

V radiodálnopisném přenosu je použito klíčování kmitočtovým posunem (FSK - 
Frequency Shift Keying) dvou kmitočtů, vzdálených od sebe 170 Hz. Vyššímu 
kmitočtu odpovídá znak (logická 1), nižšímu kmitočtu mezera (logická 0). Původně 
byly klíčovány přímo oscilátory vysílačů. V moderních zařízeních je přímé ovládání 
kmitočtu oscilátorů nahrazeno změnou kmitočtu nízkofrekvenčního signálu, jímž je 
modulován vysílač pracující v režimu amplitudové modulace s potlačenou nosnou a 
jedním postranním pásmem (SSB). Znak je přenášen kmitočtem 1275 Hz, resp. 2125 
Hz, mezera 1445 Hz, resp. 2295 Hz. Po zahájení vysílání vysílač přepíná mezi 
oběma modulačními kmitočty v rytmu znaků a mezer přenášené zprávy. Vysílač 
vysílá stálý výkon, a to i tehdy, když do vysílače nevkládáme žádnou zprávu. Proto 
není možné přerušit vysílání protistanice.  

Použití klasických dálnopisů v rádiovém provozu vyžadovalo, aby si dálnopis 
"porozuměl" s rádiovou stanicí: k tomu sloužily modemy, převádějící klíčovaný proud 
vystupující z dálnopisu na dva vysílané kmitočty a při příjmu zpracovávající dva 
nízkofrekvenční tóny na klíčovaný stejnosměrný proud. Výstupní nízkofrekvenční 
signál z přijímače prochází pásmovým filtrem odstraňujícím nežádoucí interference, 
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omezovačem je odstraněna závislost na kolísání úrovně signálu, frekvenčním 
diskriminátorem (nebo fázovým závěsem) se rozliší značka od mezery. Výstupní 
stejnosměrné impulsy ovládají polarizované relé, které přivádí do mechanického 
dálnopisu požadovaný ovládací proud. 

 

Obr. 2. Blokové schéma vysílače RTTY dle lit. [1] 

Datový tok (na obrázku vyjádřený sledem logických 1 a 0) přepíná mezi dvěma 
kmitočty oscilátoru. Výstupní signál z oscilátoru je zesílen ve výkonovém zesilovači. 

V moderním radiodálnopisu nahradila mechanické dálnopisy výpočetní technika. 
Počítač je propojen s vysílacím zařízením různě složitými modemy (od nejprostších 
převodníků úrovní až po inteligentní zařízení opatřená signálovým procesorem). 
Modem upravuje nízkofrekvenční signál z přijímače na úrovně odpovídající normě 
RS 232 a upravuje výstupní napětí ze sběrnice RS 232 na nízkofrekvenční signál. 
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Obr. 3. Elektronická verze uspořádání digitálního přenosu – z lit. [4] 

Z přijímače radiostanice (transceiveru) je přiváděn nízkofrekvenční signál do 
modemu, který jej digitalizuje a upraví na úroveň požadovanou počítačem. Znak 
zpracovaný počítačem se převede z digitální formy na nízkofrekvenční signály, které 
se spolu s ovládáním vysílání (PTT) přivedou do vysílače. 

Linkové dálnopisy byly konstruovány pro zcela stabilní komunikační prostředí. Proto 
ani nebylo nutné se starat o automatickou opravu chyb. Radiodálnopis není vybaven 
obvody, které indikují nebo opravují chybně přijatý znak. Množství chyb je proto 
možné ovlivnit pouze zvýšením odstupu signálu od rušení: 

• vyšším výkonem vysílače;  
• kmitočtovým diversitním příjmem (současné vysílání stejné zprávy na různých 

kmitočtech),  
• polarizačním diversitním příjmem (použitím dvou antén s různou polarizací),  
• prostorovým diversitním příjmem (použitím dvou přijímačů s anténami 

vzdálenými od sebe),  
• omezení poruch používáním účinných omezovačů;  
• omezení rušení jinou stanicí (použitím směrové antény).  

Při diversitním příjmu jsou použity dvě antény, dva přijímače a dvojitý demodulátor. 
Určitým problémem je dokonalé nastavení kmitočtů obou přijímačů. Uvádí se, že je 
možné dosáhnout zlepšení odpovídající až sedminásobnému zvýšení výkonu 
vysílače. 

RTTY je velmi zranitelný přenosový systém, použitelný za dobrých podmínek šíření, 
kdy je zajištěn vysoký poměr signálu k rušení a signál není poškozen únikem. Není 
samoopravný a je velmi zranitelný impulsním rušením. Lze jím přenášet pouze 32 
alfanumerických znaků, při použití dvou speciálních znaků velká písmena, číslice a 
hlavní rozdělovací znaménka. Přenosová rychlost se může pohybovat mezi 30 a 200 
Bit/s, v amatérské praxi je obvyklá rychlost 45 Bit/s. Přes zmíněné nevýhody zůstává 
RTTY nejpoužívanější digitální metodou přenosu na KV. V amatérském provozu, kde 
jde o uskutečnění spojení spíše než o bezchybný přenos rozsáhlejší zprávy, se 
používá i v mezních příjmových podmínkách – kritériem použitelnosti je pak pouze 
správné oboustranné přijetí volacích znaků. 

AMTOR 

AMTOR (Amateur Teleprinting Over Radio) je radiodálnopisný systém, schopný 
zabezpečit jednoduchou automatickou opravu chyb. Systém je odvozen od 
profesionálních systémů NAVTOR, TEXTOR a SITOR a navazuje na doporučení 
CCIR 476. K opravě chyb je použit časový diversitní příjem. Časovou diversitou je 
míněno porovnání dvou stejných signálů vyslaných v různou dobu. Který ze signálů 
obsahuje méně chyb, je přijat jako výsledný signál. Amtor byl vyvinut ve dvou 
módech – ARQ a FEC.  

Koncepce Amtoru vychází z těchto úvah: 
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• zkušenosti ukázaly, že nejnebezpečnějším typem rušení radiodálnopisů jsou 
krátké impulsní poruchy;  

• opakováním přenosu s krátkým časovým posunem (do okamžiku, kdy je 
pravděpodobnost rušení nižší) je možné s vysokou pravděpodobností získat 
neporušenou náhradu za předchozí chybně přenesený znak. Systém musí být 
schopen rozlišit, zda je přijatý znak správný či chybný;  

• k posouzení bezchybnosti přijatého znaku používá Amtor jednoduchý test 
parity. Abeceda použitá Amtorem je navržena tak, aby byl každý znak složen 
ze 4 logických jedniček a 3 logických nul. Pokud přijímací strana zjistí, že 
přijatý znak odpovídá paritě 4:3, je znak považován za bezchybně přenesený. 
Ze sedmibitové abecedy je možné využít 35 takovýchto kombinací. 32 z nich 
odpovídá abecedě ITA2, 3 jsou použity jako služební znaky;  

• Pro urychlení byl použit synchronizovaný přenos.  
• Amtor vysílá bitovou rychlostí 100 nebo 200 bit/s.  
•  

Metoda ARQ (Automatic Repeat ReQuets) – mód A: 

Časová diversita je získána tak, že se vysílaná zpráva rozdělí do třímístných bloků. 
Po vyslání bloku se vysílač odmlčí. Přijímací strana zkontroluje, zda výsledná parita 
(tj. poměr logických nul a jedniček) odpovídá poměru 4:3. Poté vysílač na přijímací 
straně skupinu buď potvrdí, nebo vyžádá opakování. Potvrzující stanice odpovídá 
jedním znakem (potvrzením – ACK, nebo odmítnutím – NAK).  

 

Obr. 5. Časové relace přenosu módu A podle [1] 

Potvrzující znak C1 (jinde v literatuře CS1) je písmenem L. 
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Obr. 6. Časový průběh přenosu ARQ v reálných podmínkách podle [4] 

Časový průběh je na obr. 5 a 6, průběh opravy rušeného bloku je na obr. 7. ARQ 
systém zaručuje přenos s omezeným počtem chyb pouze při spojení dvou stanic. Při 
spoluposlechu spojení dvou stanic není zaručeno, že bude monitorování stejně 
bezchybné, jako je bezchybný příjem protistanice.  

 

Obr. 7. Oprava bloku s porušeným znakem E – z lit. [1] 

Přijímací strana (SLAVE) potvrzuje správně přijaté bloky střídavě znaky C1 
(CS1) a C2 (CS2). Při zjištění chyby přijímací strana neprostřídá potvrzovací 
znak. Vysílací strana (MASTER) zopakuje poslední blok. Jako další blok vyšle 
trojici znaků RQ (znak opakování signálu - Signal repetition), označující konec 
opakování. Po správném zachycení přijímací stranou pokračuje vysílací strana 
v přenosu. Znak C1 (CS1) odpovídá znaku L, znak CS2 není použit k přenosu 
informace, znak RQ patří do skupiny služebních signálů. 

Počáteční synchronizaci při navazování spojení zabezpečuje tzv. SELective 
CALL (SELCAL – čtyřmístný volací znak odvozený z volacího znaku). Způsob 
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synchronizace při navazování spojení je na obr. 4. Další synchronizaci 
zajišťuje formát přenosu.  

 

Obr. 4 - Navazování spojení stanice DDUG – dle [1] 

Vysílací strana vysílá ve dvou blocích čtyř písmenný volací znak kombinovaný se 
služebním znakem RQ. Přijímací strana odpoví potvrzením C1, načež vysílací strana 
zopakuje oba bloky s volacím znakem. Na ně již reaguje přijímací strana obvyklým 
střídáním potvrzovacích znaků. 

Metoda FEC (Forward Error Correction) - mód B: 

Tento systém byl vyvinut k oběžníkovému přenosu (spojení mezi řídicí stanicí a sítí 
protistanic). Protože v síti stanic již nemůže být použit systém ARQ (bezchybný 
příjem potvrzuje stanice, s níž bylo navázáno spojení, avšak tento příjem nemusí být 
bezchybný u ostatních přijímacích stanic, s nimiž nebylo navázáno spojení), byla u 
tohoto systému zabezpečena časová diversita bez zpětného potvrzování založená 
na opakování všech bloků s časovým posunem 350 ms, viz obr.8. Není-li přijat znak 
ve správné paritě, není zaznamenán a je doplněn opakovaným znakem.  

Systém FEC je méně odolný a pomalejší, než systém ARQ. 

 

Obr.8 - Časové rozložení opakovaných bloků (mód B) 

Vysílací strana rozčlení zprávu do bloků a ty rozdělí do dvou kanálů (kanály Rx a 
Dx). Bloky kanálu Rx jsou zpožděny vůči blokům kanálu Dx o 350 ms. Oba kanály 
jsou sloučeny a vytvoří novou zprávu Dx + Rx, ta je odeslána přijímací straně. 
Přijímací strana vybere ty znaky, jejichž parita odpovídá poměru 4 : 3. 

Mód L (Listen): 
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Tento mód je pouze pomocný; je implementován v některých modemech proto, aby 
umožnil monitorování spojení stanic používajících ARQ mód. Neumožňuje však 
bezchybný příjem, protože poruchy v místě příjmu nemusí být stejné jako poruchy na 
přijímací straně, která má navázané spojení.  

Detailní popis protokolů Amtor ARQ a FEC (včetně popisu automatické změny 
rychlosti přenosu a způsobu ukončení spojení) je v lit [5]. 

Přenos ASCII pomocí Amtoru 

V devadesátých létech se ukázalo, že by bylo vhodné propojit paketové sítě na VKV 
s krátkovlnnými elektronickými databankami (BBS), s nimiž je možno komunikovat 
pomocí Amtoru. Problém byl v tom, že původní Amtor nerozlišuje velká a malá 
písmena a přenáší jen základní sadu interpunkčních znamének. Pro zajištění 
znakové kompatibility s abecedou ASCII, používanou v paketových sítích, se proto 
použil služební symbol "1101010", sloužící jako návěští pro přenos zbytku 
interpunkčních znamének a malé abecedy. Tento systém byl akceptován v řadě 
profesionálních modemů a v software (APLINK, AMTOR MBO), použitém v 
krátkovlnných BBS. 

Amtor přenáší 32 znaků, odpovídajících mezinárodní abecedě ITA2; může však 
přenášet i další ASCII znaky. Vůči rušení je podstatně odolnější, než RTTY, i když 
zcela bezchybný přenos nezaručuje. Jeho přenosová rychlost je 100, resp. 200 bit/s, 
zdvih 170 Hz, modulace FM. 

Packet Radio (PR) 

Představuje revoluci v rádiových digitálních přenosech. Přenos PR je využíván 
hlavně na VKV, kde vznikla téměř celosvětová síť navzájem propojených uzlů 
přístupných jednotlivým amatérům. PR vychází z přenosového protokolu X.25, 
běžného v linkových datových přenosech. Byl vyvinut v roce 1979 skupinou 
vancouverských amatérů. Jak již název napovídá, je zpráva rozdělená na pakety, 
které po doplnění služebními údaji vytváří vysílaný blok (frame, rámec). Bloky jsou 
doplněny: 

• na začátku a na konci návěštím ohraničujícím rámec;  
• za počátečním návěštím následují údaje o odesilateli, příjemci, cestě, rámci a 

protokolu;  
• vlastní část zprávy – paket, jehož délka může být 1 až 256 osmibitových 

znaků (byte). Na konci zprávy je obsažen údaj o paritě, která se individuálně 
počítá v každém paketu.  

Návěští Adresa Řídící pole Informační pole FCS Návěští 
01111110 14 až 70 byte 8 bitů PID 1 až 256 byte 16 bitů 01111110 

Obr. 9. Protokol rámce PR 

Řídící pole rozlišuje typ rámce (informační, řídící – odmítající nebo přijímající 
informaci, rámce určené k navázání a ukončení spojení), PID obsahuje informaci o 
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použitém protokolu. V informačním poli je možné přenášet text, data nebo obrazovou 
informaci. Délka pole je jednak volitelná (na krátkých vlnách se přenáší desítky 
osmibitových znaků, na VKV až 256 osmibitových znaků), jednak závislá na kvalitě 
přenosu. Pole cyklického zabezpečení FCS umožňuje detekci chyb. 

Typy rámců: 

• spojení se navazuje rámcem SAMB,  
• rámcem UA se potvrdí navázané spojení,  
• číslovaný informační rámec I 00 předává informační paket č. 00,  
• rámec RR 1 potvrdí odeslaný paket 00,  
• následuje výměna informačních a potvrzujících rámců,  
• rámcem REJ se vyžaduje opakování,  
• rámcem DISC se ukončuje spojení,  
• rámcem DM se potvrzuje ukončení spojení.  

Po přijetí paketu vypočte přijímací strana paritu a porovná, zda se vyslaná i přijatá 
parita shodují. Shodují-li se, je přijatý paket potvrzen.  

Rychlost přenosu na KV je 300 bit/s, používá se modulace AFSK, 200 Hz zdvih. 
Větší rychlost není na KV přípustná (přenosová rychlost 1,2 kbit/s vyžaduje šíři 
pásma 15 kHz, což je na KV nepřípustné). Packet Radio se na krátkých vlnách příliš 
neosvědčuje – je zranitelné rušením a únikem. V důsledku častého vyžadování oprav 
se délka přenášeného bloku zprávy může zkrátit natolik, že se přenos zprávy zastaví. 

Na VKV se používají bitové rychlosti 1,2 a 2,4 kbit/s (AFSK) a 9 kbit/s (FSK). 
Podrobnější informace uvádí lit. [2]. 

Packet Radio se stalo nejužívanějším a nejoblíbenějším druhem digitálního přenosu 
na velmi krátkých vlnách. Na krátkých vlnách se PR vlivem nestability přenosových 
vlastností krátkých vln příliš neosvědčuje. Při větším počtu požadovaných opakování 
se zmenší velikost paketu do té míry, že se již nepřenáší žádná informace. 

Pactor 

Pactor (PT) je krátkovlnný digitální přenosový systém, vyvinutý koncem osmdesátých 
let skupinou německých amatérů, kteří si stanovili tyto cíle: 

• bezchybný přenos,  
• přenos ASCII znaků,  
• úsporné využití šíře přenosového kanálu (maximální šíře přenášeného pásma 

600 Hz),  
• provozuschopnost i při velmi nízkém odstupu signálu od šumu a rušení,  
• možnost dalšího rozvoje systému.  

Přenosový protokol Pactoru je blízký protokolu Amtor. Zpráva je rozčleněna do 
krátkých bloků, které jsou potvrzovány – podobně jako u Amtoru ARQ – zpětným 
potvrzením.  

Z Amtoru ARQ bylo převzato: 
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• synchronní provoz o bitové rychlosti 100/200 bit/s,  
• modulace FM o zdvihu 170 Hz,  
• krátké vysílané bloky se zpětným potvrzením.  

Z Packet Radia byl převzat systém opravy chyb pomocí cyklického zabezpečení 
rámce. 

Pactor však není pouhou kombinací zmíněných systémů, neboť byl doplněn: 

• datovou kompresí. Bylo použito Huffmanovo kódování, které upravuje délku 
znaků podle toho, jak jsou četné v použitém jazyce. Autoři použili ke kódování 
četnost výskytu v němčině a angličtině. Stupeň komprese dosahuje hodnoty 
1,7 a průměrná délka jednoho znaku je 4,5 bit. Při použití jiného jazyka se 
Huffmanovo kódování uplatňuje v menší míře;  

• paměťovou ARQ, díky níž není přerušeno spojení ani ve špatných 
podmínkách. Systém paměťové ARQ sleduje úroveň přijímaného signálu a 
úroveň poruch opakovaně přijímaného chybného bloku nesoucího stejnou 
informaci a provádí rekonstrukci přijímaných bloků. Defektní bloky nejsou 
jednoduše likvidovány, ale jsou střádány a přidávány k dalším vadným blokům 
tak dlouho, až je rekonstruován původní blok. Analogová paměťová ARQ 
nerozeznává pouze stavy 1 a 0; pomocí A/D převodníku je napětí signálu 
rušeného bloku digitalizováno s rozlišením 255 stavů. Správně přijatý blok 
vynuluje paměť ARQ. Bloky zcela poškozené se do součtu pro rekonstrukci 
nezahrnují;  

• doba cyklu byla upravena na 1,25 s (přenos bloku 0,96 s, okno pro odpověď 
0,29 s a zpětné potvrzení trvá 0,12 s). Spojení na vzdálenosti nad 10000 km 
lze překlenout dvojnásobným prodloužením doby určené ke zpětnému 
potvrzení;  

• přenos je poloduplexní, přijímací strana může přerušit a převzít vysílání;  
• počet znaků je proměnný (10 pro rychlost 100, 24 pro rychlost 200 bit/s).  
• protokol paketu je na obr. 10.  

H D1 .. .. .. .. .. D10 S C C 100 bit/s
H D1 .. .. .. .. .. D24 S C C 200 bit/s

Obr. 10. Protokol paketu PT  

H ... záhlaví (8 bitů), D ... informační bloky, S ... status (8 bitů), C ... CRC (16 bitů) 

V hlavičce je umístěna informace sloužící k optimální synchronizaci bloku, při vysílání 
dalšího bloku je hlavička invertována. Stavový znak obsahuje informace o čítači 
paketů, o datovém módu (použití kódování nebo ASCII), o přechodu z vysílání na 
příjem a o ukončení provozu. Potvrzující signály odeslané z přijímací strany 
rozeznávají 4 stavy: CS1, CS2 jsou dva typy potvrzovacích signálů, pomocí CS3 se 
vyžaduje změna směru vysílání (BK), pomocí CS4 se vyvolává změna rychlosti. Při 
potvrzování bloků se používá střídavě CS1 a CS2. Jestliže se vyžaduje opakování, 
vysílá se předchozí typ potvrzovacího signálu. Při chybně přijatém bloku vyslaném 
vyšší rychlostí odpovídá přijímací strana CS4, čímž vyvolá opakování bloku a snížení 
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rychlosti. Podobně může přijímací strana po bezchybném přijetí bloku vyslaném 
nízkou rychlostí si odesláním CS4 vyžádá přechod na vyšší rychlost. 

Další podrobnosti o Pactoru-I jsou v lit. [3]. 

Pactor-I je frekvenčně modulovaný systém přenášející informace plně zabezpečené 
vůči narušení se samočinně volenou rychlostí přenosu 100/200 Bit/s. Jeho efektivní 
přenosová rychlost je vyšší, než u Amtoru. Je poloduplexní a umožňuje přechod z 
vysílání na příjem oběma operátorům.  

Pactor–II (PT–II): 

V roce 1994 byl na HASK-Radio Convention představen kvalitativně nový přenosový 
systém, PT-II. Díky rozvinuté výpočetní technice (zvláště rychlým signálovým 
procesorům) bylo možno rozvinout původní Pactor v těchto směrech: 

• zrychlit přenos zavedením vícestavové fázové modulace nahrazující původní 
frekvenční modulaci;  

• přizpůsobit rychlost přenosu podmínkám šíření;  
• zvýšit možnosti datové komprese zavedením pseudo Markovova kódování;  
• zvýšit odolnost vůči krátkodobým poruchám (kliksům, poruchám způsobeným 

jiskřením a blesky, krátkodobým výpadkům v důsledku rychlých změn 
ionosféry) zavedením účinnějšího samoopravného kódování;  

• umožnit použití PT-II na vzdálenosti nad 10000 km;  
• snížit úroveň nežádoucího spektra použitím nového způsobu tvarování 

klíčovacího signálu,  

a samozřejmě zachovat vše, co se osvědčilo v Pactoru-I. 

Zvýšení přenosové rychlosti 

Modulační systém PT-II je založen na rozdílovém klíčování fázovým posunem 
(DPSK), vyžadujícím velmi úzké přenosové pásmo. PT-II generuje dva tóny, které 
jsou klíčovány bitovou rychlostí 100 bit/s. Jelikož oba signály jsou klíčovány 
paralelně, je výsledná bitová rychlost 200 bit/s. Může pracovat ve čtyřech režimech: 

• DBIT/SK (dvoustavová – fáze signálu se může měnit pouze mezi dvěma 
stavy) přenáší v každém kroku 1 bit rychlostí 200 bit/s;  

• DQPSK (čtyřstavová se čtyřmi možnými fázovými stavy) s rychlostí přenosu 
400 bit/s (2 bity v jednom kroku);  

• 8-DPSK (osmistavová) s rychlostí přenosu 600 bit/s (3 bity v jednom kroku);  
• 16-DPSK (šestnáctistavová) s rychlostí přenosu 800 bit/s (4 bity v jednom 

kroku).  

Klasické frekvenční klíčování se uskutečňuje tak, že jeden kmitočet skokově přechází 
do druhého kmitočtu. Tento náhlý přechod produkuje široké kmitočtové spektrum. 
Naproti tomu u diferenciálního fázového klíčování je možné použít klíčovací signál, 
jehož tvar je upraven tak, aby byla jeho spektrální odezva co nejužší. Ke tvarování 
klíčovacího signálu je použit tzv. kosinový filtr, jenž změní obdélníkový impuls na 
zvonový impuls (viz obr. 10). Spektrum klíčování takto zpracovaným impulsem se 
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blíží ideálnímu stavu, který podle Nyquistova teorému představuje spektrum šířky 
dvojnásobku klíčovacího kmitočtu. 

 

Obr. 11. Odezva kosinového filtru 

Modulační systém PT-II je naprosto jiný a nemá nic společného s jednoduchým 
kmitočtovým klíčováním, popsaným u RTTY. Klíčování je možné jen nepřímou 
cestou prostřednictvím amplitudové modulace s jedním postranním pásmem a 
potlačenou nosnou (SSB). Zatímco při kmitočtovém klíčování je okamžitý výstupní 
výkon vysílače konstantní, takže mohou být k přenosu použity zesilovače pracující ve 
třídě C, je tomu u komplexních modulačních typů jinak: 

• u fázové modulace zůstává kmitočet klíčovaného signálu stálý, avšak v 
okamžiku klíčování se skokem mění fáze signálu a tím i okamžitá amplituda 
signálu, takže tento typ modulace má (podobně jako SSB) charakter 
"modulace s proměnnou obálkou". Fázově klíčovaný signál musí být dále 
zpracováván podobně jako SSB signál;  

• všechny zesilovače vysílací cesty musí pracovat v lineárním režimu, jinak 
dochází k intermodulačnímu zkreslení klíčovaného signálu a k rozšíření 
vysokofrekvenčního spektra;  

• ze stejného důvodu nesmí být vysílač přebuzen;  
• efektivní průměrná hodnota výstupního výkonu je nižší, než špičkový výkon. U 

PT-II je (podobně jako u SSB) poloviční.  

Přizpůsobení přenosové rychlosti podmínkám 

PT-II zjišťuje z počtu vyžádaných oprav, jaký je stav přenosové trasy. Podle situace 
může samočinně přizpůsobit přenosovou rychlost okamžitým přenosovým 
podmínkám. 
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Samoopravné kódování 

Základní myšlenkou samoopravných kódů je doplnění původní informace zvláštní 
kontrolní skupinou, kterou lze použít při rekonstrukci porušené původní informace. 
Poměr mezi počtem informačních bitů a celkovým počtem bitů je nazýván kódovacím 
poměrem. PT-II používá konvoluční kódování s proměnným kódovacím poměrem. 
Kodér pozůstává z dynamického posuvného registru, jehož algoritmus připomíná 
konvoluční integrál. Hranice samoopravitelnosti je určena délkou posuvného registru. 
K dekódování je použit Viterbiho dekodér. Při dekódování existuje exponenciální 
vztah mezi počtem míst posuvného registru a dobou potřebnou kdekódování. 
Současná rychlost signálových procesorů umožňuje zpracovat až devět míst 
posuvného registru. Použití konvolučního kódování s Viterbiho dekodérem zvyšuje 
odolnost vůči rušení.  

Dalším opatřením, zvyšujícím odolnost přenosu vůči krátkodobému rušení, je 
"interleaving" – úprava odesílaných dat do matice, jejichž řádky a sloupce se před 
odesláním zamění a po příjmu se přetransformují zpět do původního stavu. U délky 
bloku 16 bit se data rozloží do matice 16 bitů krát 16 řádek. Krátkodobé rušení, 
deformující řadu po sobě jdoucích bitů, se tak rozptýlí po zpětné transformaci řádků 
za sloupce z jednoho slova do jednotlivých bitů ve více slovech. S tímto druhem 
rušení si již použitý dekodér snadno poradí. (Obdobně je tato metoda použita u dále 
popisovaného systému G-TOR, viz obr. 12). 

PT-II používá konvoluční kód o délce 9 s Viterbiho dekodérem. Kódovací poměr se 
mění podle přenosové rychlosti; jeho hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce: 

Modulace Kódovací poměr Absolutní rychlost přenosu (bit/s)
DBIT/SK 1/2 100 
DQPSK 1/2 200 
8-DPSK 2/3 400 
16-DPSK 7/8 700 

Datová komprese 

Z původní verze PT-I je převzato Huffmanovo kódování, upravující délku znaků paket 
po paketu podle četnosti, s jakou se znaky vyskytují buď v němčině nebo angličtině. 
Jako další alternativu PT-II používá pseudo Markovovo kódování (PSKC), které 
zvyšuje rychlost přenosu oproti Huffmanovu kódování až 1,3x. Toto kódování 
nevychází z pouhého rozložení četnosti znaků, ale sleduje se pravděpodobnost 
četnosti výskytu kombinací prvních tří hlásek v německém nebo anglickém textu. 
Výsledné rozložení četnosti je přesnější, než u jednoduchého Huffmanova rozložení. 
Markovova komprese je omezena na 16 nejčastěji se vyskytujících hlásek, ostatní 
hlásky přebírají rozložení podle Huffmana.  
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Každý blok je před odesláním analyzován. Je hledáno, která komprese je pro přenos 
daného bloku účinnější – zda bude kódován první, druhou, či žádnou metodou. V 
Huffmanově módu mohou být přeneseny pouze ASCII symboly (0 až 127). 

Další vlastnosti PT-II: 

• je možný jednoduchý půl-duplexní provoz (je možné přerušení a převzetí 
vysílání přijímací stranou);  

• je možné uskutečnit spojení nad 10000 km, u nichž se silně uplatňuje vliv 
fázového zpoždění v důsledku šíření mnoha odrazy (a různě dlouhými 
cestami). Spojení na vzdálenosti přes 10000 km se zabezpečují režimem 
zdvojené doby potvrzování bloku;  

• samočinné přepínání mezi PACTORem I. a PACTORem II. při navazování 
spojení;  

• postranní pásma kanálu PT-II jsou porovnána se spektrem kmitočtově 
klíčovaného signálu na obr. 11.  

 

Obr. 12. Spektrum PT-II v porovnání se spektrem FSK 

Díky zmíněné technické koncepci jsou možné při použití PACTORu II. pouze dva 
stavy: informace je buď přenesena bezchybně, nebo není přenesena vůbec. 
Literatura [3] uvádí, že při poklesu úrovně signálu –10 dB pod úroveň šumu je ještě 
docilováno přenosové rychlosti 10 bit/s, což je víc, než může za stejných podmínek 
zajistit jakýkoliv jiný přenos popsaný v tomto článku. 

PACTOR II. je v současné době považován za nejmodernější a nejúčinnější druh 
digitálního přenosu, jaký je používaný radioamatéry na KV. Je zvláště vyzdvihována 
jeho robustnost a operativnost. Přenosová rychlost PACTORu II. je pro běžná 
spojení nadbytečná, je však velmi užitečná při přenosu dat a souborů.  
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G-TOR 

Tento digitální přenosový systém byl počátkem devadesátých let uveden na trh 
firmou Kantronics. Byl inspirován systémem HF Automatic Link Establishment, s 
jehož strukturou je kompatibilní. 

Klíčové vlastnosti G-Toru: 

• používá standardní dvojici tónů modulace FSK;  
• přenosová rychlost (300, 200 a 100 bit/s) se přizpůsobuje provozním 

podmínkám;  
• doba trvání jednoho přenosového cyklu je 2,4 s;  
• paket obsahuje minimální doplňkové informace;  
• jsou použity dva druhy Huffmanovy komprese;  
• je použito Golayovo samoopravné kódování;  
• k omezení působení shluku impulsních poruch je použit "interleaving" plného 

rámce;  
• je použita detekce chyb pomocí CRC s hybridním ARQ.  

Protokol G-Toru 

Navazování spojení a potvrzení paketu se uskutečňuje rychlostí 100 bit/s. FSK 
modulace byla zvolena z důvodu maximální kompatibility s existujícími zařízeními. 
Logická 1 je přenášena tónem 1600 Hz, logická 0 kmitočtem 1800 Hz. Každý vyslaný 
blok obsahuje synchronní rámec s ARQ o délce 1,92 s a interval 0,48 s pro potvrzení 
a jako reserva na časové zpoždění signálů (viz obr. 11). 

Data (69 / 45 / 21 Bit/s podle rychlosti přenosu) Status CRC ACK Data ... 
_________________1,92 s______________________ 0,16   
  __0,48s_   

Obr. 13. Struktura rámce paketu G-Toru 

Datová komprese 

Pomocí datové komprese je odstraňována informační nadbytečnost textu. Jsou 
použity dva druhy Huffmanova kódování (Huffman A: s velkými a malými písmeny, 
Huffman B: s malými písmeny) a délkové kódování, které se zařazuje tehdy, je-li 
opakován osmibitový znak více než 2x. Každý rámec je před odesláním analyzován 
a je hledána jeho optimální komprese. 

Golayovo kódování 

Rozšířené samoopravné Golayovo kódování (24,12) umožňuje, aby byly opraveny 3 
náhodné chyby ve třech přijatých bytech. Tento kód je konstruován tak, že 12 
datových bitů je přeloženo do dalších dvanácti paritních bitů. Odeslány jsou střídavě 
datové bity-paritní bity-datové bity-... . Použitý algoritmus kódování je zvláště vhodný 
pro synchronní přenos krátkých cyklů: k rekonstrukci původních dat je možné použít 
pouze paritní bity. Bloková struktura Golayova kódu je lineární, použitý algoritmus 
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kódování a dekódování je jednoduchý. Všechny samoopravné kódy jsou účinné u 
náhodně porušených bitů. Méně vhodné jsou u shluku poruch. 

Interleaving 

Blok připravený k odeslání je upraven tak, aby se omezilo působení shluku poruch 
na přenášená data. 12-bitová data jsou ukládána po sloupcích do posuvných 
registrů, z nichž jsou po 48-bitových řádcích přečtena a odeslána (obr. 12). Shluk 
poruch, který poškodí řadu po sobě jdoucích bitů by bez tohoto opatření vyvolal 
opakování bloku; pomocí interleavingu se po zpětné inverzi poškozené bity časově 
rozloží do jednotlivých znaků. Jejich původní tvar se použitým Golayovým kódováním 
snadno rekonstruuje. 

 

Obr. 14. Transformace sloupců matice dat za řádky ("interleaving") z lit. [5] 

Hybridní ARQ 

G-Tor kombinuje detekci chyb a rekonstrukci dat s ARQ. K detekci chyb se používá 
stejný postup, jako v protokolu AX.25, použitém v Packet Radiu (zabezpečení 
informačního bloku cyklickým kódem CRC). Rekonstrukce dat je relativně pomalý 
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proces, proto se odstartuje teprve tehdy, detekuje-li CRC chybu. Jak bylo zmíněno, 
odesílají se střídavě datové a paritní rámce. Je-li v přijatém rámci chyba, vyžádá se 
oprava; k opravě je vyslána komplementární část rámce. Je-li přijata bezchybně, jsou 
data převzata a je vyžádán další rámec. Je-li detekována chyba, jsou oba rámce 
použity k rekonstrukci dat. Tento princip umožňuje, že dva vyslané rámce poskytují tři 
možnosti, jak opravit chyby. 

Podrobný popis struktury rámce G-Tor je v lit. [4]. 

G-TOR je systémem, který má lepší přenosové vlastnosti, než Pactor I. Literatura [5] 
uvádí, že v situacích, kdy se přenosová rychlost PT-I snížila na 100 bit/s, přenášel G-
TOR stále ještě rychlostí 300 bit/s. Doba přenosu testovacích souborů kolísala u PT-I 
mezi 12 a 27 minutami, u G-Toru mezi 5,5 až 7,5 minutami. Bohužel nejsou k 
dispozici výsledky porovnání mezi PT-II a G-Torem. 

Clover-II 

Souběžně s vývojem Pactoru probíhal v USA vývoj unikátního systému, který 
postrádal jakoukoliv návaznost na předchozí digitální přenosy. Tento systém, 
uvedený v roce 1992, je charakterizován: 

• signál je vytvářen postupným přepínáním čtyř kmitočtů,  
• kombinovanou pulsně-amplitudovou modulací s diferenciální modulací mezi 

pulsy,  
• časovými sekvencemi pulsů s velmi úzkým spektrem (při potlačení 50 dB je 

šířka pásma 500 Hz (obr. 13). Šířka spektra je stejná pro všechny přenosové 
rychlosti;  

• nízkou znakovou rychlostí, velmi odolnou vůči poruchám způsobeným šířením 
více cestami. Počet cyklů, v nichž jsou opakovány 4 kmitočty, je 31,25 c/s;  

• druhy modulace. Clover-II používá  

Název Popis Přenosová rychlost bloku 
16P4A 16 PSK, 4-ASK 750 bit/s 
16PSK 16 PSK 500 bit/s  
8P2A 8 PSK, 2-ASK 500 bit/s  
8PSK 8-PSK 375 bit/s  
QPSK 4 PSK 250 bit/s 
BPSK Binární PSK 125 bit/s  
2DPSK 2-kanál. diversitní BPSK 62.5 bit/s  
2DFSK 2-kanál. diversitní FSK 62.5 bit/s  
2DFSK 2-kanál. diversitní FSK 31.25 bit/s  

• Clover-II používá Reed-Salamonovu metodu FEC, umožňující opravu chyb 
bez opakování. Tento způsob oprav není použit v jiných KV digitálních 
přenosech. Počet přenesených znaků v závislosti na velikosti bloku a účinnosti 
Reed-Salamonova dekodéru:  
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Velikost bloku 60% 75% 90% 100% 
17 8 10 12 14 
51 28 36  42 48 
85 48 60 74 82 
255 150 188 226 252 

 

• Systém ARQ: v tomto módu je použita tříkroková strategie oprav chyb:  
o Pomocí adaptivního ARQ módu jsou měřeny parametry přenosového 

kanálu a způsob modulace je nastaven tak, aby byl zajištěn přenos s 
minimálním počtem chyb.  

o K opravě omezeného počtu bytů ve vyslaném bloku je použito Reed-
Salamonovo kódování (viz předchozí tabulku).  

o Teprve ty bloky, jejichž chyby nebyly opraveny předchozími metodami, 
jsou opakovány.  

Se sedmi různými modulačními formáty, čtyřmi různými délkami bloků a čtyřmi 
kategoriemi účinnosti Reed-Salamonova kódování existuje 112 kombinací 
přenosových módů systému Clover-II. Dosažená přenosová rychlost se pohybuje v 
širokém intervalu od 18,75 až do 750 bit/s podle kombinace přenosových módů. 
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Obr. 15. Časový průběh posloupnosti signálů Clover-II  
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Obr. 16. Struktura signálu Clover-II 

Clover-II je originálně pojatý způsob digitálního přenosu bez respektování kontinuity s 
předchozím vývojem. Je velmi náročný na stabilitu oscilátorů přijímačů a vysílačů, 
jejichž kmitočet je třeba nastavit s přesností 10 Hz. Obsazené spektrum je velmi 
úsporné. Dosažené přenosové rychlosti se v nejrychlejší kombinaci blíží Pactoru-II, 
avšak nedosahuje jeho provozní robustnost. V literatuře se uvádí, že lze realisticky 
počítat s přenosovou rychlostí mezi 200 a 300 Bit/s, ve vynikajících podmínkách mezi 
500 a 600 Bit/s. Autorovi článku není známo, do jaké míry se tento způsob provozu 
ujal. 

                                            
 

10  -  53  z  70



Literatura:

[1] Gentsch, Roland: Digitale uebertragungsverfahren im Amateurfunk, 
Funkamateur/Bibliothek, Band I, Berlin, 1994; 

[2] Frejlach, Karel: Digitální radioamatérský provoz, České Budějovice, 1998; 

[3] PTC-II The New Dimension in Data Technology, Manual for Version 2.3, SCS 
Gmbh, Hanau, Germany, 1997 

[4] The ARRL Handbook for Radio Amateurs, CD/ROM, Version 1.0, 1996 

[5] Prescott, Glen et al.: A Hibrid ARQ Protocol for Narrow Bandwidth HF Data 
Communication, QEX, May 1994 

[6] Henry, Bill; Petit, Ray: Digital Communicatin for HF Radio-AMTOR & CLOVER, 
Amateur Radio Digital Communication Seminar, St. Luis, Missouri, October 26, 1991

Text (bez redakční úpravy) a obrázky převzaty z časopisu RADIO č.11-12/98 vydavatele FCC 
PUBLIC s.r.o. s laskavým svolením redakce. 

10  -  54  z  70



Družice s digitálním provozem
Karel Frejlach, OK1DDD, karelfre@volny.cz

S aktivitou radioamatérských družic bývají občas problémy. Některé družice se 
po  dlouhé  době  bezchybného  provozu  náhle  odmlčí,  jiné  téměř  zázračně 
obnoví svou činnost, další jsou aktivní pouze částečně, lze s nimi komunikovat  
pouze v některých fázích jejich oběhu kolem Země.

Analogové  družice  slouží  pro  retranslaci  telegrafního  signálu  nebo  pro  hlasovou 
komunikaci.  Pracují jako analogové převaděče, signály přijaté z pozemních stanic 
jsou jimi zesíleny a ve stejném nebo v jiném kmitočtovém pásmu jsou opět vyslány 
směrem k Zemi.

Jinou skupinu družic představují družice s digitálním provozem. Ty pracují podobně 
jako digitální opakovače (digipeaters),  uzly (nodes) nebo databanky (BBS) pozemní 
sítě  paket–radia.  Signál  přijatý  z  pozemní  radioamatérské  stanice  digitálním 
opakovačem družice je v digitální  formě zpracován a na krátkou dobu uložen do 
paměti  družice,  pak  je  kopie  původní  přijaté  informace  s  nepatrným  zpožděním 
družicí vyslána zpět k Zemi. Pokud je komunikováno s databankou BBS družice, je z 
ní možné vybírat zprávy a jiné zprávy do ní z pozemních stanic zasílat. S jedinou 
výjimkou  používají  digitální  družice  protokol  paket–radia,  část  z  nich  využívá 
nadstavbu tohoto protokolu označenou  Pacsat (Packet Satellite).  Některé z družic 
určených pro digitální provoz lze využívat i pro hlasovou komunikaci. 

První starostí každého radioamatéra, který chce komunikovat s kteroukoliv družicí, je 
stanovení doby, kdy bude možné signál z družice na jeho stanovišti přijímat a též 
směrem k družici vysílat.  To je možné pouze tehdy, když se družice pohybuje po 
viditelné části oblohy. I pro toho, kdo nemá program pro výpočet polohy družic, není 
obtížné  zjistit  dobu  přeletu  družice,  která  je  v  dosahu  radiostanice  z  určitého 
stanoviště.  Potřebné údaje lze získat z databanky BBS typu F6FBB v síti  paket–
radia. U nás se však u těchto BBS většinou nepodařil vyřešit přechod data do třetího 
tisíciletí, proto je možné takovéto údaje získávat pouze z BBS OK0PRG.

Po připojení k BBS a po přepnutí  do režimu  server příkazem F zadáte postupně 
příkazy  T  a  T L.  Získáte  tak  číslovaný  seznam  družic,  výpis  seznamu  ukončíte 
příkazem F. Vlastní výpočet je proveden po zadání dalšího příkazu T (číslo), v němž 
použijete pořadové číslo družice ze seznamu. Dále zadáte počáteční datum i čas a 
výpis ukončíte příkazem F nebo B. Podmínkou správného výpočtu je ovšem zadání 
lokátoru vašeho stanoviště ještě před výpočtem. To oznámíte BBS jednou provždy 
příkazem N L (lokátor).

V získané tabulce jsou, kromě času přeletu družice, zvláště důležité hodnoty elevace 
a  azimutu.  Elevace  udává  úhel  mezi  horizontální  rovinou  v  místě  stanoviště 
operátora a spojnicí pozemní stanice s družicí ve svislé rovině. Azimut pak udává 
úhel  měřený  od  místního  poledníku  (od  severu)  ve  směru  pohybu  hodinových 
ručiček. Družice, která se nachází severním směrem, má azimut nula stupňů, družice 
na západ od stanoviště má azimut 270 stupňů.

Takovýto postup je vhodný pro ty radioamatéry, kteří komunikují s družicemi pouze 
občas.  Při  pravidelné spolupráci  s  družicemi je lépe použít  některý z dostupných 

10  -  55  z  70

mailto:karelfre@volny.cz


programů pro výpočet oběžných drah družic, ty obvykle poskytují i názorné grafické 
zobrazení. Je výhodné vybrat si bezplatnou verzi programu, která pro běžný výpočet 
zcela vyhovuje. Seznam vhodných programů pro výpočet přeletů družic lze najít na 
stránce www.amsat.org po volbě "Tools – Software archive".

Z  takovýchto  programů  je  u  nás  oblíbený  zvláště  program  Traksat,  ten  bývá 
dostupný i v databankách BBS sítě paket–radia. Pro výpočet je nutné použít aktuální 
hodnoty dráhových elementů družic.  Ty lze získat ze sítě paket–radia,  obvykle je 
najdete v rubrikách Kepler, Satelit či Družice. Jsou aktualizovány nejméně jedenkrát 
za měsíc a platí zásada, že čím je družice na nižší oběžné dráze a čím je těžší, tím 
aktuálnější údaje jsou pro přesný výpočet potřebné. Většina současných programů 
používá  dvouřádkové  dráhové  elementy  ve  formátu  NASA,  naleznete  však  i 
aktualizované klasické Keplerovy dráhové elementy ve tvaru víceřádkových odstavců 
pro každou družici,  ty se ale málokdy používají.  Zcela aktuální  dráhové elementy 
naleznete  na  internetové  adrese  www.amsat.org/amsat/keps/menu.html nebo  též 
//celestrak.com,  aktuální  přehledy  aktivity  družic  jsou  na  adrese 
www.amsat.org/amsat/news/ans.html. Stručné informace o družicovém provozu jsou 
uvedeny v článku [4], podrobné údaje naleznete v knize [1].

Komunikace s radioamatérskými digitálními družicemi probíhá převážně v pásmech 
144 až 146 MHz (2 m) a 430 až 440 MHz (70 cm). Komunikace probíhá na dvou 
kanálech. Kanálem downlink (spoj dolů) přijímá pozemní stanice informaci z družice. 
Kanál  uplink (spoj  vzhůru)  slouží  pro  komunikaci  směrem od  pozemní  stanice  k 
družici. Na kmitočtu kanálu downlink tedy pozemní stanice přijímá, na kmitočtu uplink 
vysílá. Výjimečně jsou oba kmitočty shodné, mohou však být umístěny i v různých 
pásmech  (cross  band).Ve  všech  případech  je  použita  kmitočtová  (FM) 
vysokofrekvenční modulace. Pokud je ke komunikaci používáno pouze pásmo 144 
až  146  MHz,  postačuje  jednoduché  vybavení  pozemní  stanice  se  všesměrovou 
anténou. Pro komunikaci s družicemi Pacsat je používán kmitočet uplink v pásmu 2 
m a kmitočet downlink v pásmu 70 cm, je doporučena dvoupásmová radiostanice s 
duplexním provozem pracující  v  režimu FM,  řadič  TNC pro  rychlost  9600 bitů/s, 
kvalitní svod antény, dvě otočné směrové antény s rotátorem a anténní zesilovač pro 
příjem. Skutečně dokonalé vybavení předpokládá natáčení antén ve dvou rovinách 
podle elevace a azimutu družice. Špičkové antény pro každé pásmo by měly být 
složeny za dvou víceprvkových Yagiho antén a přizpůsobeny pro kruhovou polarizaci 
signálu [1].  Skromnější amatéři mohou pro pásmo 2 m i 70 cm použít standardní 
víceprvkové antény, nastavit je na trvalou elevaci 20 až 30 stupňů a použít upravený 
zesilovač  pro  televizní  signál.  Pokud  máte  anténu  bez  rotátoru,  je  možné 
komunikovat  i  s  pevně nastavenými  směrovými  anténami  tehdy,  když  se  družice 
nachází  ve  směru  přijatelného  zisku  antén.  Yagiho  anténa  může  být  navržena 
výpočtem provedeným programem yagi.exe, pracujícím nejlépe v prostředí Windows 
95 a získaným z internetové adresy www.ve3sqb.com.

Při komunikaci s družicemi je nutné respektovat  Dopplerův jev. Jedná se o změnu 
kmitočtu signálu přijímaného z pohybující se vysílací stanice. Signál z družice, která 
se k pozemní stanici přibližuje, je přijímán na vyšším kmitočtu, signál ze vzdalující se 
družice  je  přijímán  na  nižším  kmitočtu.  Dopplerův  jev  závisí  na  použitém 
kmitočtovém pásmu a na vzdálenosti družice od Země. Čím je nižší oběžná dráha 
družice, tím je větší relativní rychlost mezi družicí a pozemní stanicí a tím jsou též 
větší změny kmitočtu. V pásmu 430 až 440 MHz, v němž komunikujete s družicemi, 
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jejichž oběžná dráha je ve výši 800 km, je Dopplerův jev ±10 kHz. V tomto případě je 
každopádně nutné upravovat přijímaný kmitočet v průběhu komunikace ovládacím 
prvkem  radiostanice.  V  pásmu  144  až  146  MHz  je  největší  Dopplerův  jev  při 
komunikaci s mezinárodní orbitální stanicí ISS, pohybující se na nízké oběžné dráze 
a  jeho  hodnota  je  ±3,75  kHz.  Proto  je  i  v  tomto  případě  vhodné,  pokud  to 
radiostanice  umožňuje,  přijímaný  kmitočet  v  průběhu  komunikace  nastavovat,  u 
kanálových radiostanic alespoň stupňovitě. Jestliže ponecháte radiostanici v průběhu 
komunikace nastavenou trvale na nominální kmitočet, musíte se smířit s tím, že doba 
úspěšné komunikace bude omezená.

Digitální družice aktivní v kmitočtovém pásmu 144 až 146 MHz
Vůbec nejstarší dosud aktivní digitální družicí je UO–11 (Uosat–2), tato družice byla 
vypuštěna na oběžnou dráhu již v roce 1984. Mezi radioamatérskými družicemi se 
jedná o jakousi sklerotickou babičku. Toto přirovnání jí přísluší nejen s ohledem na 
její věk, vždyť ostatní aktivní družice jsou o dvě generace mladší, ale i kvůli tomu, že 
si již přesně nepamatuje datum a čas. Na rozdíl od mladších družic nekomunikuje 
obousměrně.  Pouze  vysílá  telemetrii,  vysílání  bulletinů  z  této  družice  již  bylo 
ukončeno. V současné době je vysílání nepravidelné a interval aktivity družice se 
postupně  snižoval,  nejprve  na  deset,  později  na  pět  dnů  s  prodlužujícími  se 
přestávkami.  Družice  nepoužívá  protokol  paket–radia,  využívá  sice  přenosovou 
rychlost 1200 bitů/s, je ale používáno kódování ASCII v radiodálnopisném režimu. 
Pro  příjem  můžete  použít  univerzální  program  MixW s  operačním  systémem 
Windows a se zvukovou kartou, naleznete ho na adrese  www.mixw.net.  Rady pro 
použití a nastavení programu naleznete na adrese www.users.zetnet.co.uk/clivew/ v 
souboru  mixw.zip.  K  používání  programu  MixW  pro  tento  účel  je  nutné  propojit 
reproduktorový výstup radiostanice se vstupem line–in zvukové karty nebo použít již 
existující propojení používané pro jiné programy digitálního provozu.

Po  zavedení  programu  MixW  z  Internetu  získáte  program  MixW.exe.  Pro  dále 
popsané  použití  je  nutné  získat  verzi  minimálně  2.08.  Po  spuštění  programu 
potvrdíte souhlas s licenčními podmínkami a potvrdíte nabídnutý adresář MixW. Dále 
se  provede instalace  a  v  okně "Personal  data"  vyplníte  svou volací  značku,  své 
jméno,  QTH  a  zeměpisné  souřadnice.  Stačí  případně  uvést  pouze  lokátor, 
zeměpisná  délka  a  šířka  se  vypočtou  automaticky.  Tyto  údaje  jsou  samozřejmě 
určeny pro vysílání, ale jejich zapsáním nic nepokazíte. Rovněž název souboru pro 
záznamy  o  spojeních  "Log  file"  pouze  potvrdíte.  V  následujícím  okně  potvrdíte 
informaci "Unregistred copy". Dále jsou zobrazována okna s tipy na obsluhu; když se 
těchto informací nabažíte, použijte tlačítko "Close". V hlavní nabídce na horní liště 
obrazovky  zvolte  "Mode"  a  vyberte  "RTTY".  Položku  "Inverted"  vyberte  tak,  aby 
nebyla  zatržena.  Vyberte  "Mode –  Mode  settings"  a  do  polí  v  okně zapište  "Rx 
Frequency  1800",  "Baud  1200",  "Shift  1200",  vyberte  "Character  set  ASCII–7"  a 
překontrolujte "Inverted",  toto okénko nesmí být po volbě zatrženo. V tomto okně 
může být též nastaven "umlčovač šumu". Nastavení položek potvrďte výběrem "OK". 
Při  příjmu v režimu FM je  pak přijímaný text  ukládán do souboru,  zvoleného po 
výběru položky hlavní nabídky "File – Rx log – Open Rx log file"; tam zapíšete název 
souboru a potvrdíte "Uložit". Po skončení příjmu ukončíte záznam výběrem "File – 
Rx log – Close Rx log file".
Přijatá  informace je  nepřehledná,  program MixW navíc  přidává  k  přijatému textu 
doplňující znaky, proto je nutné na úpravu textu použít další program filter.exe. Tento 
program vyberte ze souboru  u2tm.zip,  zkopírujte jej do adresáře MixW s přijatými 
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soubory,  dále  dvakrát  klikněte  na  ikonu  programu  a  zadejte  názvy  vstupního  a 
výstupního souboru.  Do adresáře MixW přemístěte  ze  stejného zdroje  i  program 
u2tm.exe,  opět  jej  spusťte dvojím kliknutím na jeho ikonu, zadejte název předtím 
upraveného souboru a pokračujte výběrem telemetrických informací.

Panel programu MixW při monitorování družice UO–11

UO-11  
Název UOSAT 2, OSCAR 11
Katalogové číslo 14 781
Uvedení na oběžnou dráhu 1. 3. 1984
Kmitočet downlink 145,826 MHz FM
Provozní režim AFSK, 1200 bitů/s, ASCII

Další dvě družice s oběma kanály downlink i uplink v kmitočtovém pásmu 144 až 146 
MHz pracují převážně provozem APRS (Automatic position reporting system). Tento 
provoz používá ke komunikaci nečíslované rámce dle protokolu AX.25 a na mapě 
umístěné  na  obrazovce  počítače  zobrazuje  symboly  jednotlivých  komunikujících 
stanic. Kliknutím myší na symboly stanic lze zobrazit podrobnosti o stanicích. Proto 
každá  z  nich  vysílá  majákovou  informaci,  v  níž  jsou  uvedeny  její  zeměpisné 
souřadnice.  Stanice  využívající  provoz  APRS si  mohou  vyměňovat  mezi  sebou i 
krátké  zprávy  prostřednictvím  družice,  která  působí  jako  digitální  opakovač. 
Nejčastěji  je  v  Evropě  pro  provoz  APRS  používán  program  UIView,  pracující  v 
prostředí Windows. Za dvaatřicetibitovou verzi tohoto programu označenou UIView32 
je nutné uhradit registrační poplatek, použitelná je však i šestnáctibitová verze, jejíž 
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využívání  s  poněkud  omezenými  možnostmi  je  zdarma.  Prostřednictvím 
programového  ovladače  modemů  AGWPE  nebo  u  verze  UIView32  též 
prostřednictvím  modulu  Flexnet  může  s  tímto  programem  spolupracovat  řada 
modemů,  nebo lze  místo modemu používat  zvukovou kartu  počítače.  Softwarový 
ovladač AGWPE naleznete na Internetu pomocí rozcestníku přítomného na stránce 
www.qsl.net/ok2pya/digimodes a jeho konfigurace v počítači je popsána například v 
[3]  či  v  článku  [5].  Konfigurace  tohoto  programového  modulu  závisí  na  druhu 
použitého modemu a je prováděna po výběru položky "Properties" u již instalovaného 
programu. Nabídka je zobrazena po spuštění programu a po kliknutí na jeho ikonu 
umístěnou vpravo dole na hlavní liště operačního systému. Obvody potřebné pro 
připojení  radiostanice  ke  zvukové  kartě  jsou  zakresleny  v  článku  [5]  nebo  na 
schématu na str. 18 časopisu Radioamatér č. 5/2004. 

Program UIView [2] získáte na internetové adrese www.ui–view.org/index.shtml, jeho 
šestnáctibitová bezplatná verze je označena  uisfx239.exe.  Po instalaci  provedené 
souborem Setup a po spuštění programu UIView za předpokladu, že byl spuštěn i 
konfigurovaný programový ovladač AGWPE, vyberte na horní listě programu UIView 
položku "Setup – Comms Setup" a dále v poli pro výběr řadiče TNC vyberte AGWPE, 
tlačítko  "Setup"  umístěné  bezprostředně  vedle  tohoto  pole  nepoužívejte.  Další 
nastavení proveďte po výběru položky z nabídky programu "Setup – Station Setup". 
V poli okna uveďte vaši volací značku a dále zeměpisné souřadnice stanoviště ve 
tvaru  například  "latitude"  48.49.85N  (N  –  severní  zeměpisná  šířka),  "longitude" 
15.24.68E (E – východní zeměpisná délka), tyto údaje jsou uvedeny ve stupních, 
minutách a setinách, případně desetinách minut. Pokud znáte jen lokátor, souřadnice 
stanoviště vypočte server databanky BBS typu F6FBB v pozemní síti  paket–radia 
podle  [3]  po  zadání  příkazů  F,Q,Q.  Automatické  zobrazení  lokátoru  a  tomu 
odpovídajících souřadnic provádí též program UIView při pohybu kursoru myši po 
mapě na obrazovce, i to lze použít.

Do  pole  určeného  pro  adresu  lze  pro  práci  s  družicí  ISS zapsat  adresu 
APRS,RS0ISS–3 nebo pro práci s družicí NO–44 adresu APRS,PCSAT–1, pro práci 
s  družicí  PCSAT2 pak  APRS,PCSAT2.  Pro  všechny  uvedené  družice  lze  použít 
univerzální  (alias)  adresy  APRS,WIDE a  APRS,ARISS nebo  například 
APRS,WIDE,WIDE.  Do  pole  "Comment"  uveďte  krátký  komentář,  v  němž  kromě 
lokátoru může být uvedeno i vaše jméno a stanoviště. Například  "[JO70EB] Josef 
QTH Praha"  nebo alespoň jméno a e–mailová  adresa.  V  okně "Setup – Station 
Setup"  podstatně  zmenšete  interval  automatického  vysílání  majáku  a  nastavení 
potvrďte  "OK".  V  průběhu  komunikace  navíc  používejte  k  opakovanému vysílání 
majáku klávesu F9. Bývá zvykem zadat též údaje do oken "Setup – Status Text", 
případně i "Setup – Station Info". Do okna "Setup – Status Text" obvykle zapíšete 
svou  e–mailovou  adresu,  informace  z  těchto  dvou  oken  však  nejsou  mnoho 
využívány. Podobně jako byly nastaveny údaje pro maják, lze po výběru "Action – 
Object editor" vytvořit objekty, které budou vysílány po jiném výběru "Action – Send 
objects". Objekty mohou sloužit jako upozornění na něco, co je zajímavé i pro ostatní 
účastníky  komunikace.  Pro  družicový  provoz  je  nejvhodnějším  podkladem  mapa 
Evropy vybraná z nabídky "Map" na horní liště programu.

Program UIView používá přednastavený rozšířený formát zpráv UIView, tento formát 
však všechny stanice neumějí zpracovávat. Více je v družicovém provozu využíván 
základní formát APRS, ten nastavíte po volbě "Setup – APRS Compatibility" a po 
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zrušení přednastavené volby "Enable UI View Extensions" (pro UIView16) nebo po 
nastavení  "No UIView32  extensions"  (pro  UIView32).  Můžete  však  též  ponechat 
přednastavený formát zpráv UIView a teprve při odesílání zprávy zadat formát APRS 
v okně "Messages" zatržením políčka. V okně "Setup – Station Setup" není nutné 
uvádět zeměpisné souřadnice, ale do komentáře je vhodné uvést na prvém místě v 
hranatých závorkách lokátor vašeho stanoviště. To, v jakém režimu pracuje většina 
komunikujících stanic, poznáte v okně "Station list". Stanice, které používají program 
UIView, jsou uvedeny znakem "+" v  případě,  že používají  rozšířený formát  zpráv 
UIView, a znakem "-" v případě, že používají formát APRS. Text zpráv ve formátu 
APRS je uveden v okně "Messages" symbolem <A> umístěným před textem zprávy. 
Zprávy zašlete určité stanici zapsáním její volací značky do pole v okně "Messages", 
zatržením  pole  "APRS",  zapsáním  adresy  opakovače  družice  "WIDE"  do  pole 
označeného "Digi", zapsáním zprávy do textového pole a potvrzením klávesou "OK". 
Zpráva je automaticky odeslána i po zapsání maximálního počtu znaků přípustných 
ve zprávě. Volací značku stanice zanesete do příslušného okna panelu "Messages" 
(určeného pro odesílanou zprávu) též kliknutím na volací značku v panelu "Station 
list" nebo dvojitým kliknutím na volací značku ve sloupci "To" nebo "From" přehledu 
zpráv v okně "Messages".  Vzhledem k úspoře času jsou častěji  odesílány zprávy 
určené všem stanicím uvedením společné adresy ALL nebo Heard, v textu zprávy 
bývá pak obsažen přehled stanic, které byly dosud prostřednictvím družice přijímány. 
Ke  stejnému účelu  lze  použít  i  bulletiny  po  zapsání  nejnižší  adresy  BLN1  nebo 
oznámení (announcements) s nejnižší adresou BLNA. Vysílání bulletinů i oznámení 
je pak v prodlužujících se časových intervalech automaticky opakováno.

Prostřednictvím  rusko–americké  mezinárodní  orbitální  stanice  ISS  využíváte  dva 
různé  kmitočty,  na  kmitočtu  145,800  MHz v  režimu FM vaše stanice  přijímá,  na 
kmitočtu  145,990 MHz rovněž v  režimu FM vysílá.  Radiostanici  v  tomto  případě 
nastavte na režim rozdělených kmitočtů Split či zvláště u ručních radiostanic využijte 
kanálový odskok. Při režimu Split se vysílaný kmitočet pro vysílání (uplink) nemění 
ani tehdy, když je ovládacím prvkem plynule měněno nastavení kmitočtu příjmu. Za 
výhodné  pro  úspěšnou  komunikaci,  třeba  využitím  tří  kanálů  radiostanice,  lze 
považovat  nastavení  rozdílných  kmitočtů  uplink  a  downlink  pro  časové  úseky 
komunikace:

Uplink [MHz] Downlink [MHz]
1. třetina 145,9875 145,8025
2. třetina 145,9900 145,8000
3. třetina 145,9925 145,7975

Kanál  downlink  orbitální  stanice ISS je  využíván i  pro  jiné  účely  –  pro  hlasovou 
komunikaci s posádkou, jako dvoupásmový hlasový převaděč a pro komunikaci s 
BBS  na  orbitální  stanici.  Proto  je  vhodné  komunikaci  přizpůsobit  aktuálnímu 
monitorovanému  režimu.  K  databance  BBS  družice,  která  má  volací  značku 
RS0ISS–11,  může  být  současně  připojena  pouze  jedna  pozemní  stanice  a  pro 
komunikaci s ní jsou využity stejné kmitočty, jako pro provoz APRS. Poněvadž na 
spojení je vymezen velice krátký čas, je nutné pracovat rychle a použít  minimum 
příkazů. Často se stává, že spojení s BBS je sice pozemní stanicí navázáno, ale není 
dokončeno. To je velice nepříjemné i proto, že možná na příležitost komunikace s 
BBS čeká jiná pozemní stanice. Poněvadž paralelně s komunikací jedné stanice s 
BBS komunikuje na stejném kmitočtu s digitálním opakovačem družice i řada dalších 
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stanic APRS, jsou tyto stanice zbytečnou komunikací blokovány. Pro komunikaci s 
BBS lze použít kterýkoliv terminálový program pro paket–radio, například BCT nebo 
AGWterm. V nabídce vysílané družicí jsou jako doporučené příkazy uváděny příkazy 
F, K, M, R, W, B, ? a H.

Signál ze stanice ISS je velice silný a všesměrová anténa pro 145 MHz vystačí i tam, 
kde signál pozemní sítě paket–radia chybí nebo je nedostatečný. Proto může být pro 
komunikaci s ISS použitelná všesměrová anténa umístěna například na fasádě či na 
balkonu budovy v městské zástavbě, pokud jí není rušen příjem televize u sousedů. 
Musíte  však  být  připraveni  na  to,  že  v  tomto  případě  s  orbitální  stanicí  můžete 
komunikovat  pouze  v  části  její  dráhy  či  musíte  pro  komunikaci  vybrat  ty  oběhy 
družice, při nichž anténa není okolními stavbami stíněna.

Výpadky aktivity orbitální stanice ISS mohou být způsobeny plněním jiných úkolů – 
stalo  se  tak  například  po  vypuštění  družice  Suitsat–1 počátkem  února  2006. 
Zařízení družice s krátkou životností bylo vtěsnáno do skafandru a tato nová družice 
odhozená kosmonauty ze stanice ISS byla připomínkou výročí  dvou významných 
ruských  technických  škol.  Družice  Suitsat–1  používala  pro  vysílání  hlasových 
informací, telemetrie a snímků SSTV kmitočet 145,990 MHz, tedy jeden z kmitočtů, 
standardně určených pro stanicí ISS. 

Další  družicí  umožňující  radioamatérský  provoz APRS přenosovou rychlostí  1200 
bitů/s v pásmu 145 MHz je družice  PCSAT–1 (NO–44).  Ta byla původně určena 
zvláště pro komunikaci s mobilními stanicemi, proto byl její signál zpočátku velice 
silný a jejím prostřednictvím komunikovalo mnoho pozemních stanic. Po čase však 
vznikly problémy s jejími zdroji, kapacita energetického zdroje je nyní nedostatečná a 
tak již v roce 2005 bylo možné s družicí komunikovat pouze v denní době tehdy, když 
družice předtím delší dobu prolétala nad osvětlenou částí Země a kapacita zdrojů 
byla postačující. Komunikace pozemních stanic s družicí se omezila natolik, že často 
při průletu vysílá pouze svůj maják, v jehož textu je oznamováno, že jsou dobíjeny 
zdroje. I v oficiálních přehledech družic se o aktivitě této družice pochybuje a není 
vždy označována jako provozuschopná. Nicméně řada pozemních stanic se snaží 
prostřednictvím této družice komunikovat; pro komunikaci je však nutné použít vyšší 
výkon než  pro  družici  ISS již  proto,  že  družice  PCSAT–1 se  pohybuje  na  vyšší 
oběžné dráze. Pro komunikaci s družicí ISS je doporučen výkon 20 až 50 W do 
všesměrové antény, v případě družice PCSAT–1 použijte raději výkon přibližující se 
uvedené horní hranici. Vzhledem k tomu, že kanály downlink a uplink pro komunikaci 
s touto družicí používají stejný kmitočet 145,827 MHz v režimu FM, je při komunikaci 
nejjednodušší  měnit  ovládacím  prvkem  RIT  radiostanice  přijímaný  kmitočet  při 
průletu družice, vysílaný kmitočet pak zůstává stálý. Není jisté, zda tato družice bude 
ještě delší dobu provozuschopná.
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Hlavní panel programu UIView při komunikaci s družicí ISS

Okno "Station List" programu UIView se seznamem stanic
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NO-44  
Název PCSAT-1
Volací značka APRS PCSAT-1 (via W3ADO-1)
Katalogové číslo 26 931
Uvedení na oběžnou dráhu 30. 9. 2001
Kmitočet downlink 145,827 MHz FM
rovozní režim AFSK, 1200 bitů/s, AX.25

ISS   
Název  ARISS
Volací značka APRS  RS0ISS-3
Volací značka klávesnice  RS0ISS-3
Volací značka BBS  RS0ISS-11
Katalogové číslo  25 544
Uvedení na oběžnou dráhu  20. 11. 1998
Kmitočet uplink  145,990 MHz FM
Kmitočet downlink  145,800 MHz FM
Provozní režim  AFSK, 1200 bitů/s, AX.25
Hlasová komunikace:
Volací značky  NA1SS, RS0ISS, RZ3DZR
Kmitočet uplink  145,200 MHz FM
Kmitočet uplink opakovače  437,800 MHz FM
Kmitočet downlink  145,800 MHz FM

Digitální družice aktivní ve více kmitočtových pásmech 
Dobrou zprávou je informace o aktivitě nové komunikační družice pro provoz APRS, 
označené PCSAT2 pro rychlost 1200 bitů/s a PCSAT–2 pro rychlost 9600 bitů/s. Tato 
družice sice krátkou dobu pracovala s oběma kanály downlink i uplink na jednom 
kmitočtu 145,825 MHz, nyní  však používá převážně kanál  uplink 145,825 MHz a 
kanál downlink 435,275 MHz a současně zpracovává signály s oběma přenosovými 
rychlostmi.  Pokud  jsou  družice  PCSAT–1  a  PCSAT2  ve  vesmíru  na  takových 
pozicích,  že  je  mezi  nimi  možná  komunikace,  jsou  majáky  a  zprávy  vysílané  z 
pozemní stanice směrem k družici PCSAT–1 odesílány dále a jsou přijaty a znovu 
vysílány  digitálním  opakovačem  družice  PCSAT2.  Z  tohoto  důvodu  je  vhodné 
zadávat adresu pro komunikaci prostřednictvím PCSAT–1, například APRS,WIDE2–
2. Družice PCSAT2 je připevněna k vnějšímu plášti orbitální stanice ISS. Tato družice 
může  experimentálně  převádět  z  krátkovlnného  pásma  i  signál  režimu  PSK31, 
uvedená funkce byla využívána první týdny její aktivity. 

V činnosti  je  dosud "cross band" družice  FO–29,  která teoreticky střídá tři  druhy 
provozu: kromě funkce hovorového převaděče umožňuje i digitální provoz v režimu 
paket–radia rychlostmi 1200 bitů/s a 9600 bitů/s. Družice vysílá v pásmu 430–440 
MHz  a  přijímá  v  pásmu  145  MHz.  Tím  se  podobá  družicím  s  nadstavbovým 
protokolem Pacsat, sama však tento protokol nepoužívá.
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Družice FO–29 vysílá v režimu CW maják na kmitočtu 435,795 MHz; tento kmitočet 
je odlišný od kanálů uplink i downlink a proto družice působí dojmem, že není aktivní. 
Maják je uveden znaky "HI HI", z dalších kódovaných údajů (z prvních dvou znaků za 
touto kombinací) lze zjistit  režim, ve kterém družice pracuje:  tyto znaky udávají v 
hexadecimálním tvaru hodnotu prvého bajtu telemetrické informace, v němž čtvrtý bit 
(zprava) je v jedničce tehdy, když družice pracuje v digitálním režimu 9600 bitů/s a 
jedničková hodnota pátého bitu zprava udává digitální režim 1200 bitů/s. Maják je 
vysílán rychlostí 60 značek/minutu a proto by jeho dekódování nemělo činit potíže. 
Pokud by tomu tak bylo, je možné použít již zmíněný program MixW nastavený na 
režim CW (volbou z nabídky  "Mode – CW")  nebo použít dokonalejší program pro 
tento  účel  "CW  Decoder  XP",  který  naleznete  na  internetu  na  adrese 
www.hotamateurprograms.com. Oba programy používají pro příjem zvukovou kartu 
počítače.  Využití  digitálního  vyhodnocení  telegrafního  signálu,  jehož  kmitočet  se 
vlivem Dopplerova efektu značně mění, je však velice problematické a bývá málo 
úspěšné.

Pomůckou pro zjištění režimu družice může být též maják v digitálním tvaru, který je 
vysílán na kmitočtu kanálu downlink při případném přepnutí družice do digitálního 
režimu.  Pro  paket–radio  již  téměř  není  využitelný  režim  1200  bitů/s  s  modulací 
Manchester/PSK, pro práci v tomto režimu nejsou tuzemští radioamatéři vybaveni. 
Pro komunikaci s družicí FO–29 je tedy použitelný pouze režim paket–radia 9600 
bitů/s, při němž lze spolupracovat pomocí terminálového programu s BBS na družici. 
Družice má volací  značku  8J1JCS,  přehled příkazů pro BBS lze získat příkazem 
Help a  celý  soubor  příkazů je  uveden v  [1].  Zatímco ještě před několika lety  se 
jednotlivé  režimy  družice  pravidelně  střídaly,  déletrvající  monitorování  družice 
potvrdilo, že družice je nyní dlouhodobě nastavena do režimu hlasového převaděče.

PCSAT2  
Volací značky APRS PCSAT2 (pro 1200 bitů/s)
 PCSAT-2 (pro 9600 bitů/s)
Vnější součást družice ISS
Uvedení na oběžnou dráhu 3. 8. 2005
Kmitočet uplink AX.25 145,825 MHz FM
Kmitočet uplink PSK 29,400-29,403 MHz
Kmitočet downlink 435,275 MHz FM
Provozní režim 1 AFSK, 1200 bitů/s, AX.25
Provozní režim 2 FSK, 9600 bitů/s, AX.25
Provozní režim PSK PSK31
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FO-29  

Název JAS 2
Volací značka BBS 8J1JCS
Katalogové číslo 24 278
Uvedení na oběžnou dráhu 17. 8. 1996
Kmitočty uplink AX.25 145,870 MHz FM (pro 9600 bitů/s)
 145,850  145,910 MHz FM
Kmitočet downlink 435,910 MHz FM
Kmitočet majáku CW 435,795 MHz
Provozní režim 1 BPSK, 1200 bitů/s, AX.25
Provozní režim 2 FSK, 9600 bitů/s, AX.25

Digitální družice aktivní ve více kmitočtových pásmech a používající protokol 
Pacsat
Družice Pacsat s přenosovou rychlostí 1200 bitů/s a s modulací Manchester/PSK, 
mezi něž patřily družice UO–16, LO–19 a IO–26 [1], které využívaly kanál uplink v 
pásmu 145 MHz a kanál downlink v pásmu 430 až 440 MHz, již téměř patří historii. 
Určitou dobu byly využívány pro APRS, nyní již nejsou přístupné pro oboustrannou 
komunikaci.  Družice  LO–19 pouze vysílá  telegraficky  maják  na  kmitočtu  437,125 
MHz a družice IO–26 má provozuschopný pouze kanál downlink na kmitočtu 435,808 
MHz PSK. Existoval pro ně jediný program určený pro počítač se zvukovou kartou, 
soubor  s  programem  označený  upw107b.zip se  dosud  nalézá  na  adrese 
www.users.zetnet.co.uk/clivew/.  Program  však  umožňuje  pouze  signál  s  touto 
modulací vysílat, doplnění pro příjem bylo nesplněným slibem. 

Z družic Pacsat je aktivně využívána družice  GO–32 s přenosovou rychlostí 9600 
bitů/s. Pro práci s ní, stejně jako s ostatními družicemi této skupiny, je nutné vybavení 
pozemní stanice řadičem TNC (vhodný je v minulosti v tuzemsku vyráběný řadič TNC 
5+, který obsahuje modem 9600 bitů/s). V počítači musí být nainstalován program 
Wisp, radiostanice je přepnuta do režimu FM.

Protokol  Pacsat  je  nadstavbou  protokolu  paket–radia.  Pozemní  stanice  může  s 
družicemi  Pacsat  komunikovat  v  režimu  "Broadcast"  nebo  i  v  režimu  "FTL0".  V 
režimu Broadcast je pro komunikaci s více stanicemi maximálně využita krátká doba 
přeletu  družice.  V  tomto  režimu jsou používány nečíslované rámce dle  protokolu 
paket–radia a informaci,  která je z družice vysílána, může současně přijímat více 
stanic.  Požaduje–li  stejnou zprávu ve stejnou dobu několik  stanic,  je  tato  zpráva 
vysílána pouze jednou.  Stanice  si  pak  individuelně  vyžádají  pouze to,  co  jim do 
kompletnosti zprávy či souboru chybí. Pozemní stanice v průběhu komunikace trvale 
připojeny k družici  nejsou (jak to známe z pozemní sítě paket–radia).  Požadavky 
jednotlivých stanic jsou zařazeny do fronty. Družice podle pořadí ve frontě nesplní 
určité stanici její požadavky najednou, ale po omezené době, kterou věnuje jedné 
stanici, poskytne další čas jiné stanici a stanici, která již byla obsloužena, zařadí na 
konec  fronty.  Aby  získala  splnění  svých  požadavků,  musí  tímto  způsobem jedna 
stanice projít frontou obvykle několikrát.

Druhý režim využívaný družicemi Pacsat je označován FTL0; je využíván pro přenos 
zpráv směrem z pozemní stanice k družici. Při takovémto odesílání zpráv dojde k 
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připojení k databance BBS družice způsobem obvyklým v pozemní síti paket–radia. 
Po přenesení zprávy je provedeno odpojení od BBS družice. Do BBS družice můžete 
uložit zprávy určené všem i zprávy pro radioamatéry kdesi hodně daleko, uvedete–li 
jejich volací značky. Podmínkou ovšem je, že tito radioamatéři též v průběhu určité 
doby  s  družicí  komunikují,  protože  zprávy  bývají  v  BBS  družice  uloženy  pouze 
několik dnů. Obdobný režim používají i gateways – propusti z družice do sítě paket–
radia.  Zašlete–li  pozemní  sítí  paket–radia  zprávu v  předepsaném uspořádání  [3], 
družice zprostředkuje přenesení této zprávy mezi dvěma databankami BBS pozemní 
sítě paket–radia,  umístěnými ve vzdálených teritoriích.  Režim určený pro propusti 
gateways ale není běžným účastníkům družicové komunikace dostupný.

Program  Wisp  získáte  z  internetové  adresy  www.amsat.org,  na  této  stránce 
vyhledáte  položky  "Tools"  a  "Software  archive".  Po  "stažení"  a  po  spuštění 
samorozbalitelného  souboru  wisp32xx.exe  spustíte  v  prostředí  Windows program 
Setup.  Po  prvním  spuštění  programu  Wisp  a  po  dvojím  kliknutí  na  ikonu  GSC 
(Groundstation control) v okně Průzkumníka se zobrazí okno, v jehož poli  zadáte 
svou volací značku a v dalším poli uvedete registrační číslo. Program je totiž určen 
pro registrované uživatele, kteří uhradili registrační poplatek.

Existuje však způsob, jak činnost programu zdarma ověřovat. Vpravo dole v okně 
použijete programové tlačítko "I  want a trial",  takovýto úkon musíte opakovat i  po 
každém dalším spuštění programu. Při prvním použití musíte vybrat položku hlavní 
nabídky "Setup – Station setup"  a zadat údaje o vaší stanici.  Program musí znát 
zeměpisné souřadnice vašeho stanoviště a nadmořskou výšku, ty použije k výpočtu 
času  průletu  družic.  Pak  totiž  zcela  automaticky  při  každém  průletu  družic 
nastavených v nabídce otvírá okno MSPE (Microsat protocol engine) pro komunikaci 
v režimu Broadcast.

Důležité je rovněž nastavení po výběru položky "Setup – Satellite Setup". Vyberete 
družice typu Pacsat, se kterými hodláte komunikovat. Pro ty družice, které nemají 
záznamy  v  seznamu  dráhových  elementů,  dodaném  s programem,  se  zobrazí 
chybové hlášení; to potvrďte. Zadání údajů pro družici proveďte po volbě položky 
"New". Po zapsání názvu družice do pole okna "General" v položce "Name" uvedete 
volací značky družice pro režim Broadcast a pro práci s BBS. Zvolíte další záložku a 
zadáte číslem prioritu této družice pro případ, že shodou okolností je v daný okamžik 
možné  komunikovat  s  více  družicemi.  V  okně  "TNC  Settings"  zvolíte  rychlost 
komunikace mezi TNC a počítačem minimálně 9600 bitů/s, na tuto rychlost musí být 
konfigurován též řadič TNC. Důležité je též pole "TNC type", pro řadič TNC5+ zde 
zvolíte "The Firmware".  Údaje v ostatních oknech můžete ponechat a konfiguraci 
družice pak potvrdit výběrem "OK". Takto postupně zadáte údaje pro všechny družice 
Pacsat, se kterými hodláte komunikovat.

Příklad pro družici GO–32:
Okno "General" Broadcast Callsign: 4XTECH–11, BBS Callsign 4XTECH–12
Okno "Scheduling": "Priority" 1 
Okno "TNC Settings": COM1 9600 (pro  rychlost  mezi  TNC a  počítačem 9600 
bitů/s.), "TNC Type" The Firmware.
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GO-32  

Název TECHSAT 1B
Volací značka broadcast 4XTECH-11
Volací značka BBS 4XTECH-12
Katalogové číslo 25 397
Uvedení na oběžnou dráhu 10. 7. 1999
Kmitočty uplink 145 MHz 145,850  145,890  145,930 MHz FM
Kmitočty uplink 1,2 GHz 1269,7  1269,8  1269,9 MHz FM
Kmitočty downlink 435,225  435,325 MHz FM
Provozní režim FSK, 9600 bitů/s, AX.25

AO-51  
Název ECHO
Volací značka broadcast PECHO-11
Volací značka BBS PECHO-12
Katalogové číslo 28 375
Uvedení na oběžnou dráhu 29. 6. 2004
Kmitočet uplink 145,860 MHz FM
Kmitočty downlink 435,150  2401,2 MHz FM
Provozní režim FSK, 9600 a 38400 bitů/s, AX.25

Hlavní panel "GSC" programu Wisp
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Okno "View dir" programu Wisp s adresářem družice GO–32

Okno "MSPE" programu Wisp při komunikaci s družicí GO–32

Při  příjmu  informace  z  družic  mohou  být  automaticky  aktualizovány  dráhové 
elementy uložené v příslušném souboru. Proto lze okno MSPE spustit nejen z okna 
Průzkumníka nebo jako položku nabídky okna GSC, ale toto okno je automaticky 
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zobrazeno při  pohybu družice v dosahu stanoviště.  Ve spodní části  okna můžete 
sledovat celou komunikaci a změny ve frontě pozemních stanic, v horní části okna i 
přijaté  soubory,  vpravo  nahoře  pak  informaci  o  aktuální  činnosti.  Nesmíte 
zapomenout na průběžné ladění radiostanice, Dopplerův efekt kanálu downlink je 
nutné bezpodmínečně korigovat v rozmezí ±10 kHz.

Pokud používáte anténní rotátor s ručním dálkovým ovládáním, je nutné v průběhu 
komunikace  nastavovat  také  ten.  Řídící  program  GSC  však  umožňuje  provádět 
samočinné nastavení antén v případech, kdy takovéto speciální vybavení máte. V 
okně  GSC  můžete  volbou  z  nabídky  "Programs  –  View  Dir"  nebo  stisknutím 
programového tlačítka zobrazit  adresář zpráv přítomných v BBS vybrané družice, 
nastavit  výběr  určitých  typů  zpráv  v  roletové  nabídce  v  okně  vlevo  nahoře,  u 
zajímavých zpráv zvolit tlačítkem prioritu jejich zavedení z BBS družice do počítače.
V průběhu komunikace můžete do BBS družice odeslat svou zprávu po výběru okna 
(po spuštění programu) Message maker. Ke spuštění tohoto programu slouží tlačítko 
v okně GSC, nebo je možné program spustit  po výběru z nabídky "Programs".  V 
zobrazeném okně v poli "To"zadáte volací značku příjemce, do pole "Title" zapíšete 
název  zprávy  a  z  nabídky  vyberete  jednu  z  družic,  pro  které  jste  v  programu 
přednastavili  konfiguraci.  Použijete dále tlačítko "Edit",  po jeho použití  se zobrazí 
malé okno v němž uvedete jméno operátora protistanice a potvrdíte "OK", následně 
je zobrazeno okno textového editoru, v němž doplníte text, a po překontrolování textu 
vyberete z nabídky "Uložit". Dále stisknete tlačítko "Send" a zpráva je připravena k 
odeslání.

Před  stisknutím  tlačítka  "Send"  můžete  ještě  použít  tlačítko  "Attach",  ke  zprávě 
můžete připojit  maximálně dva soubory.  U souborů  větších  než jeden kilobajt  se 
doporučuje provést jejich kompresi zaškrtnutím políčka.

Okénko ve spodní části panelu označené "Expiry time" umožňuje zvolit dobu uložení 
zprávy v BBS družice. Pokud byly zprávy připraveny na odeslání předem nebo z 
předcházejícího spojení nebylo vše odesláno, k odeslání zprávy dojde automaticky v 
době komunikace s  družicí.  Jedním z  programů z  balíčku Wisp  je  Procmail,  ten 
upravuje přijaté zprávy vyjmutím hlaviček zpráv používaných při komunikaci a zprávy 
zařazuje do adresářů. Také tento program lze spustit z nabídky okna GSC označené 
"Programs".  Do  této  nabídky  lze  přidat  i  ty  programy,  které  přímo  nesouvisejí  s 
činností programu Wisp po výběru "Setup – Programs" v okně GSC. Dále zadáte 
symbolický název programu,  název bude dále zobrazován v nabídce okna GSC. 
Zadáte  i  adresář  používaný  přidaným  programem  a  "cestu",  jíž  bude  program 
spouštěn.

Z družic Pacsat komunikujících přenosovou rychlostí 9600 bitů/s jsou nebo budou 
kromě družice GO–32 využívány i další družice. Družice AO–51 komunikovala ještě 
začátkem roku 2006 ve zkušebním režimu, byla používána i jako převaděč hlasové 
komunikace  a  byla  testována  i  pro  rychlost  38,4  kbitů/s.  Proto  nebyl  její  provoz 
rychlostí 9600 bitů/s trvalý.

Z dalších družic má být v nejbližší době předána do užívání radioamatérům družice 
PO–28,  která  byla  dvanáct  let  používána  pro  profesionální  účely  v  sousedním 
kmitočtovém pásmu.  Je tedy dostatečně prověřena a její  další  úspěšnost  zřejmě 
závisí na trvanlivosti a kapacitě zdrojů. V přehledech družic je jako aktivní družice též 
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uváděna družice  MO–46 používající  protokol  Pacsat  s  přenosovou rychlostí  9600 
bitů/s. Bohužel při přeletech nad naším územím nebyla zatím ani po dlouhodobém 
monitorování potvrzena aktivita této družice.

PO-28  
Název POSAT 1
Volací značka broadcast POSAT1-11
Volací značka BBS POSAT1-12
Katalogové číslo 22 829
Uvedení na oběžnou dráhu 25. 9. 1993
Kmitočty uplink 145,925 145,975 MHz FM
Kmitočty downlink 435,250 435,275 MHz FM
Provozní režim FSK, 9600 bitů/s, AX.25

MO-46
Název TIUNGSAT 1
Volací značka broadcast MYSAT3-11
Volací značka BBS MYSAT3-12
Katalogové číslo 26 548
Uvedení na oběžnou dráhu 26. 9. 2000
Kmitočty uplink 145,850  145,925 MHz FM
Kmitočet downlink 437,325 MHz FM
Provozní režim FSK, 9600 bitů/s, AX.25

Literatura: 
[1] Frejlach K.: Radioamatérská družicová komunikace, 1999
[2] Frejlach K.: Nové režimy radioamatérského provozu, 2001
[3] Frejlach K.: Paket–radio dnes a zítra, 2002
[4] Ford S: Slabikář družicového provozu, Radioamatér č. 3 a 4/2000
[5] Škutek M: Jak jsem začal s paketem, Radioamatér č. 1/2002
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11. Amatérský provoz 
Kapitola obsahuje články mající vztah k amatérskému provozu: „Radioamatérská 
spojení“ – článek podrobně probírající varianty telegrafních spojení, „Efektivně na 
Dxy“ – souhrn zkušeností s „lovem“ vzácných stanic, Hamspirit  a Povolovací 
podmínky. 
 
Radioamatérská spojení 
Jan Litomiský, OK1XU 

Předpokládejme, že jsme se naučili telegrafní abecedu. Co teď s ní? Odpověď 
spočívá v obecném možném obsahu radioamatérského spojení.  
Radioamatéři si mohou popovídat o čemkoli, předpisy ale obsah jejich 
korespondence poněkud omezují; nutno zdůraznit, že omezení tkví ne v našich 
předpisech z dob totality, ale v předpisech mezinárodních. Je celkem obvyklé, že se 
člověk na veřejných místech nevybavuje o všelijakých státních či služebních 
tajemstvích. Že slušný člověk – nejen na veřejných místech – nemluví vulgárně, to se 
přinejmenším učí ve škole. Jedno však amatér nesmí: fungovat jako pošta, což 
znamená nevysílat ve prospěch vlastní (ani dalších osob) zprávy, které mají takový 
význam, že by za normálních okolností byly poslány poštou, telefonem, telegramem 
apod..  
Místo dlouhých definic použijme příklad. Na pásmu si jistě lze povzdechnout, že mi 
(např.) umřela babička. Nekorektní však bude, pokud tutéž informaci sdělím (např.) 
bratranci – radioamatéru slovy: "Babička umřela, má pohřeb zítra v 10 hodin ve 
strašnickém krematoriu, přijeď." V prvém případě v souladu s českou tradicí po tisící 
zdůvodňujeme, proč je ten svět zlý a ničemný a všichni nám ubližují, což činíme 
obvykle tak často, že by nám to nestálo za poštovní známku, zatímco ve druhém 
případě se zcela zřetelně snažíme ušetřit poštovné za telegram.  
Ti, kdo na amatérská pásma přešli z CB, považují někdy tato omezení za tíživé a 
zbytečné řehtání ouředního šimla. Radioamatérům tělem a duší však nevadí, protože 
většina pásem (rozhodně KV a 2 m) je tak zaplněna, že další zatížení blábolením, 
které s amatéřením nemá nic společného, by bylo jejich zkázou.  
Na pásmech časem najdeme řadu kamarádů, se kterými budeme mít vždy o čem 
popovídat. Většinou ale potkáme amatéry, které osobně neznáme, a spojení s nimi 
navazujeme obvykle hlavně k získání QSL lístku pro zlepšení DXCC skóre nebo pro 
jiný diplom či soutěž. Pro takové případy se za léta vžila základní forma spojení, 
která se v různých variantách opakuje znovu a znovu "jako když razítka sází", takže 
se jí říká "štampilková." Zde je jeden z možných příkladů, kde si úplně obyčejným 
způsobem popovídají Josef z Plzně (OK1XYZ) a Ray z New Yorku (W1ABC):  
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OK1XYZ W1ABC

CQ CQ CQ DE OK1XYZ OK1XYZ CQ 
CQ CQ DE OK1XYZ OK1XYZ CQ CQ 
CQ DE OK1XYZ PSE K
[Všeobecná výzva ze stanice OK1XYZ, prosím, 
volejte.] 

OK1XYZ DE W1ABC W1ABC KN
[OK1XYZ volá W1ABC a poslouchá.]

W1ABC DE OK1XYZ = GE DR OM 
TNX FER CALL = UR RST 579 579 
QTH PLZEN PLZEN ES MY NAME IS 
JOSEF JOSEF = HW? W1ABC DE 
OK1XYZ
[W1ABC odpovídá OK1XYZ. Dobrý večer, 
(milý) kamaráde, děkuji za zavolání. 
Poslouchám (s reportem) 579, vysílám z Plzně 
(a) moje jméno je Josef. Jak jste to přijal? 
OK1XYZ přechází na příjem pro W1ABC.]

OK1XYZ DE W1ABC = R OK DR OM 
JOSEF MNI TKS FR QSO = UR RST IS 
569 569 IN NEW YORK NEW YORK 
AND OP IS RAY RAY = CPY OK? BK
[OK1XYZ, tady W1ABC. Přijato v pořádku, 
(milý) Josefe, poslouchám (s reportem) 569 v 
New Yorku, operátor je Ray. Přijal jste to 
správně? Přecházím na příjem.] 

W1ABC DE OK1XYZ = R FB AGN DR 
RAY = RIG HERE IS TCVR ABT 100 
W OUT ANT AER IS GP = WX TODAY 
IS CLOUDY AND FOGGY, TEMP ABT 
10 DEG = MNI TKU FER QSO DR 
RAY = NW QRU = PSE QSLL = BEST 
73 MNI NICE DX AND HPE CUAGN 
DR RAY GL = W1ABC DE OK1XYZ 
SK
[W1ABC, odpovídá OK1XYZ. Přijato opět 
výborně, (milý) Rayi. (Moje) zařízení zde je 
transceiver (s) výkonem asi 100 wattů a anténa 
je Ground Plane. Počasí je dnes oblačné a 
mlhavé, teplota kolem 10 stupňů Celsia. Díky 
za spojení, (milý) Rayi, víc pro vás nemám. 
Prosím o vzájemnou výměnu staničních lístků. 
Mnoho pozdravů, spoustu DXů a doufám 
naslyšenou, Rayi. Mnoho štěstí. OK1XYZ končí 
s W1ABC.]
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OK1XYZ DE W1ABC = UFB DR 
JOSEF TU FR INFO UR RIG IS 
EXCELLENT = MY TS840 SENDS 
ALSO 100 WATTS INTO THE DIPOLE 
AER = ABT WX IN NEW YORK = WE 
HAVE LOVELY SPRING = THANKS 
FER NICE QSO DEAR JOSEF = MY 
QSL CARD FER U IS 100 PERCENT 
OK ES SN = MY BEST 73 UFB DX 
AND CHEERIO DR JOSEF = OK1XYZ 
DE W1ABC SK CL . .
[OK1XYZ, tady W1ABC. Výborně, (milý) Josefe, 
díky za informace, vaše zařízení je excelentní. 
Můj (transceiver) TS840 napájí (také) 100 watty 
dipólovou anténu. (Něco) o počasí v New Yorku: 
máme kouzelné jaro. Díky za hezké spojení, 
(milý) Josefe. Můj QSL lístek (dostanete) na 100 
procent a brzy. (Mnoho) pozdravů, nejlepší DX a 
ahoj, (milý) Josefe. W1ABC končí s OK1XYZ a 
vypíná stanici. (Následující dvě tečky se obvykle 
opravdu vysílají, aniž kdo ví proč.)] 

73 ES CUL . .
QRZ DE OK1XYZ OK1XYX PSE K
[Mnoho pozdravů a naslyšenou. (Ani Josef si 
nemůže odpustit ty dvě tečky).
Kdo mne (dále) volá, poslouchá OK1XYZ, 
prosím, volejte.]

Povšimněme si: 
•Každé vysílání (relace) je uvedeno a ukončeno volacími značkami, přinejmenším do doby, než je 
vzájemná jistota o správnosti příjmu značek; přitom se nejprve uvede značka stanice  volané a 
jako druhá značka stanice  volající. I pro situaci, kdy o už značkách není pochyb, mezinárodní 
předpisy požadují uvádět vlastní totožnost volací značkou.

•Podstatné údaje spojení se předávají nejdříve a obvykle se opakují dvakrát nebo třikrát – počet 
opakování závisí na rušení na pásmu, síle signálu apod. 

•Spojení je platné, pokud jsou správně vyměněny obě volací značky a reporty. Všechny ostatní 
údaje jsou zbytné a lze je vynechat. 

•Z příkladu je  patrný rozdíl  mezi  Q-kódy a  zkratkami:  Q-kódy zkracují  celé  fráze,  zkratky jen 
jednotlivá slova. Typickou začátečnickou chybou je obrat  MY QTH IS ..., protože už samotný Q-
kód má význam "moje stanoviště je ...," takže v oné pokřivené formě vysíláme doslova "moje moje 
stanoviště je je". 

•Obecně  se  rozsahem  informací,  které  předáváme,  přizpůsobujeme  protistanici.  Pokud  nám 
například povídavý nudící se stařík sdělí  I AM 86 YRS OLD RETIRED POSTMAN, opětujeme 
odbobnými údaji (a doplníme přání pevného zdraví). Pokud nám naopak někdo předá jen report, 
bylo by hulvátstvím zdržovat ho údaji o našem jménu a stanovišti, o popisu zařízení nemluvě. 

Ve spojení se sjedná výměna staničních lístků. Pro ně se používá přenesený význam Q-kódu QSL 
("potvrzuji příjem"). Amatérskou modifikací kódu je QSLL – "vzájemná výměna staničních lístků"; oba 
kódy nelze zaměnit. Obvyklá fráze je PSE UR QSL MY SURE –
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"prosím váš QSL lístek, můj (dostanete) jistě"; kdybychom použili na témže místě  PSE UR 
QSLL, byl by to nesmysl. Josef v našem příkladu použil korektní obrat PSE QSLL. 

• Na konci každého vysílání je zařazena zkratka K (přecházím na příjem) a její modifikace; je 
důležité je správně používat. K znamená přechod na příjem pro kohokoli, zatímco KN přechod 
na příjem pro konkrétní stanici. Zkratka SK znamená konec spojení, a vyšlu-li ji, neměl bych 
už s danou stanicí korespondovat. Zkratku BK používáme, jestliže jsme schopni slyšet signály 
protistanice i mezi vlastními telegrafními značkami. 

• Ray použil zkratku CL – vypínám stanici. To se děje v situaci, když opravdu vypínáme stanici, 
tj. dáváme tak najevo, že na jakékoli volání už neodpovíme a uvolňujeme kmitočet (viz dále). 
Pokud jsme tuto zkratku vyslali, pak se v souladu s ní musíme i zachovat. 

• Na české poměry překypuje spojení zdvořilostmi, děkováním apod.; to však odpovídá reálné 
amatérské praxi, která má původ v civilizovaném anglosaském světě. V situaci, kdy průměrný 
Čech hulvátsky zařve "Táhni do ...", se v normální cizině obvykle reaguje slovy "May I help 
you?". Není špatné si té pohody užít alespoň na radioamatérských pásmech... 

• Anglická  gramatika  nerozlišuje  tykání  a  vykání,  vykání  je  vyjádřeno  výše  uvedenými 
zdvořilostními obraty. V zahraničí si radioamatéři na pásmech vykají nebo tykají podle toho, 
jak se v konkrétním případě oslovují v běžném životě. Ačkoli ani Rusové – pokud se neznají – 
si na pásmu netykají, u nás byl v poválečné "socializační" euforii přijat generální zvyk všem 
amatérům na pásmu tykat,  což vede k paradoxnímu jevu,  že si  u nás občas dva lidé na 
pásmu tykají a v občanském životě vykají. Nedejme se splést: budeme-li navazovat spojení s 
neznámým amatérem v němčině, ruštině a v řadě jiných jazyků, budeme vykat. 

A co když ... 
• nechceme navázat spojení s kýmkoli, ale s určitou zemí nebo kontinentem? Pak použijeme 

tzv. "směrovou výzvu", např. CQ AF CQ AF ... bude chápáno jako výzva pro stanice z Afriky, 
CQ DX CQ DX ... vyjádří naši chuť pracovat s jakoukoli DX stanicí (tj. stanicí vzdálenější než 
3000 km na KV nebo 1000 km na VKV) a  CQ JT CQ JT ... bude voláním všech stanic v 
Mongolsku (nebude obvykle moc platné). 

• jsme něco podstatného nepřijali? Pak stačí se v další relaci zeptat, např. formulací HVY QRM 
PSE RPT  QTH ..., což  bude  chápáno  jako  "Jsem velmi  rušen  jinými  stanicemi,  prosím, 
opakujte své stanoviště...". A když jsme nepřijali nic, pak stále ještě zbývá R NIL PSE RPT 
ALL ... ("nic jsem nepřijal, opakujte, prosím, vše"). 

• protistanice vysílá moc rychle? S využitím výhod Q-kódu požádáme o snížení tempa, třeba 
CPY NIL, PSE QRS, tedy "Nic jsem nepřijal, snižte, prosím, rychlost vysílání." Je přirozeným 
rysem gentlemanského chování přizpůsobit své tempo vysílání protistanice. Slyšíme-li vysílat 
výzvu pomalu, musíme stejně zavolat. Vysíláme-li výzvu a ozve se nám stanice s pomalejším 
vysíláním, opět musíme snížit tempo. Jako začátečníci tuto praxi oceníme: budeme-li sami 
vysílat  tak rychle,  jak jsme schopni  přijímat,  protistanice se automaticky přizpůsobí  našim 
schopnostem. 

• spojení  skončilo: kdo zůstane na kmitočtu? Obecně kmitočet "patří"  tomu, kdo ho obsadil 
dříve.  V našem příkladu obsadil  kmitočet  voláním všeobecné výzvy Josef,  a  po skončení 
spojení na něm proto zůstává (vysílá QRZ?, tedy se ptá, kdo další ho volá). Na kmitočtu může 
zůstat, dokud ho to baví. Až ho to bavit přestane, může udělat tři věci: 

1. prostě  přestat  vysílat  a  nechat  případné  posluchače  na  rozpacích,  jestli  kmitočet 
uvolnil, umřel, nebo mu vypli proud, 

2. vyslat na konci spojení zkratku CL, čímž dá najevo, že kmitočet je k disposici tomu, s 
kým pracoval naposledy, a pokud ta stanice nemá o kmitočet zájem, pak je kmitočet k 
disposici komukoli, 
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3. vyslat na konci informaci (např.) NW QSY SSB ("nyní se odlaďuji do SSB části tohoto 
pásma") anebo QSY 20 M ("přelaďuji se na pásmo 20 metrů"), čímž dá najevo, že se 
odlaďuje na 14 MHz a zachovává modulaci; původní kmitočet je pak volně k disposici. 

Popsané zásady ovšem nejsou dogma a uplatní hlavně tehdy, je-li pásmo přeplněné a volný 
kmitočet se hledá obtížně. Jinak určitě můžeme "svůj" kmitočet gentlemansky přepustit, aniž 
bychom si tím způsobili mnoho potíží. 

• slyším spojení dvou stanic, ze souvislostí vidím, že na kmitočtu zůstane stanice, která mne 
nezajímá; jak se dovolat té druhé, kterou tak potřebuji? Najdeme na tomtéž pásmu volný a 
nerušený kmitočet; je třeba 15 kHz nad stávajícím provozním kmitočtem. Počkáme na konec 
spojení a za poslední relací stanice, která nás zajímá (třeba W1ABC), vyšleme rychle a krátce 
W1ABC DE OK1ZYX PSE QSY 15 UP ("pro W1ABC od OK1ZYX: přelaďte se, prosím, v 
tomto  pásmu  o  15  kHz  nahoru,  zavolám  vás").  Budeme  doufat,  že  W1ABC  zareaguje 
kratičkým  sdělením,  třeba  OK1ZYX  QSY OK ("OK1ZYX:  přijímám  váš  návrh  na  změnu 
kmitočtu").  Na novém kmitočtu se jako první  ozve ten,  kdo oznámí nebo navrhne změnu 
kmitočtu. V daném případě si tedy poslechneme konec spojení W1ABC s OK1XYZ, a jakmile 
toto spojení skončí, přejdeme na kmitočet o 15 kHz vyšší a budeme volat W1ABC ("W1ABC 
W1ABC DE OK1ZYX OK1ZYX"), dokud se nám neozve. 

• slyším stanici volat směrovou výzvu – mohu ji zavolat, i když kriteria výzvy nesplňuji? Pak 
pochopitelně volat  nesmíme, i kdyby se nám stanice sebevíc hodila do nějakého diplomu, 
protože bychom ji rušili a zdržovali. Totéž bez výjimky platí pro jakoukoli situaci, kdy někoho 
slyšíme volat kohokoli způsobem, který nás jako příjemce vylučuje (typicky: operátor vzácné 
stanice  v  chumlu  volajících  stanic  nezachytí  celou  značku  a  zavolá  třeba  "DK1?";  tehdy 
mohou volat jen stanice s prefixem DK1 a my jako stanice z OK volat opravdu nesmíme, jinak 
vyvoláme zbytečné rušení a zdržení všech včetně nás samých). 

Co znamená, slyším-li značku ... 
• doplněnou lomítkem a údaji  /P, /M, /MM nebo  /AM, třeba  OK1XYZ/M? Doplňující údaje za 

lomítkem nejčastěji  vyjadřují,  že stanice vysílá mimo své vlastní  trvalé stanoviště,  přičemž 
jednotlivé údaje znamenají: 

o /P přenosná  (portable)  stanice,  tj.  stanice,  kterou  lze  přenášet  (převážet)  na  jiná 
stanoviště  a  z  nich  pak vysílat  (vysílat  během  přenášení/převozu  není  stanice 
technicky způsobilá), 

o /M pohyblivá (mobilní) stanice, tj. stanice, která je způsobilá vysílat i za pohybu, není 
přitom podstatné, zda se opravdu pohybuje, 

o /MM stanice umístěná na námořní lodi, 

o /AM stanice umístěná v letadle. 

Amatéři v OK mívají díky nepřesné formulaci našich předpisů nejasnosti o rozdílu mezi stanicí 
přenosnou a mobilní, protože si neuvědomují, že rozhodující je technická způsobilost stanice, 
nikoli aktuální stanoviště či pohyb. Zrodil se třeba umělý problém, zda stanice umístěná v autě 
a schopná vysílat za jízdy, je /P nebo /M v situaci, kdy auto stojí před spuštěnými závorami. V 
takovém případě jde jednoznačně o stanici mobilní, neboť je schopna vysílat za pohybu (není 
důležité, že se v daném okamžiku nepohybuje). Jiná oblíbená otázka je, zda je stanice /M v 
situaci,  kdy ji  nosíme v ruce po bytě, kde máme stálé QTH, a vysíláme. V takové situaci 
vysíláme ze stálého stanoviště a proto značku nedoplníme ničím. Trvalé stanoviště je určeno 
údajem zapsaným v povolovací listině. Dali-li  jsme si jako QTH zapsat Křečkovice 85, okr. 
Veleslavín, pak je stálým stanovištěm vše, co je popsáno touto adresou, tedy nejen náš byt, 
ale  celý  dům  v  Křečkovicích  85  včetně  půdy,  sklepa  i  pozemku,  na  němž  stojí.  
K  provozu  stanice  z  lodi  či  letadla  je  nutný  souhlas  vlastníka  (provozovatele)  tohoto 
dopravního prostředku. To je zásada platná mezinárodně a je míněna zcela vážně. Hlavně 
letadla jsou přeplněna elektronikou, která může být rušena i slabým vf polem vyzářeným třeba 
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jen ruční stanicí. Zbytečné experimenty si proto odpustíme hlavně v zájmu zachování života 
svého i svých spolucestujících... 

• uvedenou prefixem a lomítkem, třeba IS0/F6BUM? Jde o stanici vysílající z cizí země; před 
lomítkem je prefix  hostitelské země (nebo regionu hostitelské země),  za lomítkem značka 
hosta. Někde se setkáváme s opačným pořadím (F6BUM/IS0), význam je však stejný. 

• doplněnou lomítkem a číslem, např.  SM0BB/3? Jde o jinou formu vyjádření provozu mimo 
trvalé stanoviště, který se užívá v některých zemích, kde číslo ve značce vyjadřuje region 
země. 

• doplněnou lomítkem a další úplnou značkou, třeba  OK1AB/OK2CD? Jde o dnes už zřídka 
užívanou složenou značku, již předpisy některých zemí ukládaly užívat v situaci, kdy amatér 
byl hostem a vysílal  u jiného amatéra (to dřívější předpisy výslovně ukládaly i  u nás). Na 
prvém místě je značka hostitele, za lomítkem značka hosta. V našem příkladu byl  tedy u 
hostitele OK1AB hostem OK2CD. 

Takových detailů  k  povšimnutí  nebo k odpovězení  je  spousta;  zde jsme se  však 
zaměřili jen na základní provozní zvyklosti. 

Pohled na štampilkové spojení určitě neokouzlí: "To se mám učit, skládat zkoušky, 
utrácet  tisíce za zařízení a válčit  se sousedy kvůli  anténám jen kvůli  takovýmhle 
nicotnostem?" Naštěstí  je realita  příjemnější.  Spojení  tohoto typu navazují  hlavně 
začátečníci  a  oblomí  se  při  nich  v  radioamatérském provozu.  Až  jich  naváží  pár 
desítek či stovek, najdou si pro sebe vlastní oblíbenou specializaci a vrhnou se na 
DX provoz, závody, sbírání diplomů, technické experimenty a jiné atraktivity. 

I štampilkové spojení se může změnit v příjemné popovídání, když potkáme někoho 
známého  nebo  zajímavého,  narazíme na  technický  problém,  zjistíme,  že  stanice 
vysílá z místa, kam se chystáme na dovolenou atp.; potom se může rozvinout velmi 
dlouhá debata i na několik hodin. 

Štampilkové spojení se dnes stále častěji  vyskytuje v poněkud zestručnělé formě. 
Předchozí příklad se podle ní změní třeba takto: 

OK1XYZ W1ABC

CQ  CQ  CQ  DE  OK1XYZ 
OK1XYZ  CQ  CQ  CQ  DE 
OK1XYZ OK1XYZ PSE K

OK1XYZ  DE  W1ABC  W1ABC 
KN

W1ABC GE RST 579 579 QTH 
PLZEN  PLZEN  OP  JOSEF 
JOSEF = HW? BK

DE W1ABC = R OK DR JOSEF 
RST  569  569  IN  NEW  YORK 
NEW YORK NAME RAY RAY = 
OK? BK
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DE OK1XYZ = R FB AGN TKU 
FER  QSO  =  PSE  QSLL =  73 
MNI DX CUL RAY = W1ABC DE 
OK1XYZ SK

DE W1ABC = FB JOSEF TU FR 
QSO =  QSL OK =  73 UFB DX 
CHEERIO  =  OK1XYZ  DE 
W1ABC SK CL . .

TU .  .
QRZ DE OK1XYZ OK1XYZ PSE 
K

Povšimněme si: 

• Ubyla výměna údajů o zařízení a o počasí. 

• Odpadla řada formalit, i když základní zdvořilá forma je zachována. 

• Obě značky současně se vyměňují  jen na začátku spojení  (aby byla jistá  totožnost  obou 
stanic) a na jeho konci (aby případní posluchači a zájemci o spojení mohli pochopit, kdo s kým 
koresponduje a kdo zůstane na kmitočtu). Uprostřed spojení každá stanice uvodí relaci jen 
vlastní značkou. 

Už v této zkrácené formě ušetříme dost času, zkracovat lze však ještě dále a skoro 
se přiblížit stylu expedičního provozu: 

OK1XYZ W1ABC

CQ CQ CQ DE OK1XYZ 
OK1XYZ
CQ CQ CQ DE OK1XYZ 
OK1XYZ
PSE K

W1ABC W1ABC

W1ABC  579  579  OP 
JOSEF
JOSEF BK

GE 569 569 NAME RAY RAY BK    

R OK 73 TU . .

TKS 73 . .

QRZ  DE  OK1XYZ 
OK1XYZ PSE K
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Taková  spojení  navazují  lidé,  kteří  si  opravdu  nemají  co  říci,  a  jejich  motivem k 
navázání spojení je výhradně získání QSL lístku. Podobně struční však budeme i 
tehdy, kdy čitelnost signálů je špatná (ať už díky malé síle nebo velkému rušení) a 
delší konversace by byla obtížná. 

Z logiky věci plyne, že o tom, zda bude spojení rozvinutější či stručnější, rozhoduje 
ten,  kdo  je  zahájil  (voláním  výzvy  nebo  frází  QRZ?),  tedy  prakticky  ten,  kdo  je 
"držitelem" kmitočtu. 

Na této stránce popisujeme spojení navazovaná v obecné situaci. Spojením v DX 
provozu a v závodech jsou věnovány jiné naše stránky. 

Chtěli jsme předvést, jak se používá telegrafie v praxi. Bezděky jsme tak popsali i 
osnovu  a  obsah  obecného  radioamatérského  spojení  jakýmkoli  druhem provozu: 
telefonií, radiodálnopisem a dalšími digitálními módy, ba i spojení SSTV.

Efektivně na Dxy
Josef Plzák, OK1PD

Podléháte beznaději při volání velkých expedic? Domníváte se, že pouze agresivní 
bezohledné volání vede k úspěchu? Začínáte s lovem DXů a jste v rozpacích, jakou 
taktiku použít? Pak čtěte dál. Článek sepsaný za pomoci řady zkušených amatérů je 
určen  i  pro  Vás.  Vlastně:  pro  nás  všechny,  kteří  jsme  fascinováni  proměnlivostí 
krátkých vln a zvláště DX provozem.

DXpedice
Velká  část  vzácných  zemí  není  osídlena  amatéry.  Takové  země  jsou  cílem 
amatérských expedic   skromných jednočlenných až velmi rozsáhlých, do detailů 
organizovaných  nákladných  výprav   které  dávají  amatérům  na  krátkou  dobu 
příležitost  ulovit  novou  zem.  Informace  o  připravovaných  expedicích  lze  získat 
z radioamatérského  tisku,  ze  zpráv  vysílaných  radioamatérskými  spolky, 
z pravidelných  zpráv  vysílaných  DX-kroužky  a  z radioamatérských  bulletinů 
publikovaných na internetových adresách a v síti paket rádia [viz příloha 1.]. Dozvíme 
se, kdy se expedice uskuteční, kdo ji tvoří, na jakých kmitočtech bude pracovat, jak 
dlouho potrvá, kdo bude vyřizovat QSL lístky a další podrobnosti a zajímavosti.

Velmi  užitečnou  pomůckou  k plánování  našeho  lovu  expedice  jsou  i  programy, 
pomocí nichž lze vypočítat pravděpodobná časová okna pro kmitočty 7 až 28 MHz, 
v nichž bude možné navázat spojení s expedicí. Můžeme použít program ITSHFBC 
vytvořený pro potřeby vládních komunikací USA. Byl uvolněn pro veřejnost a je volně 
k  dispozici  v této  publikaci.  Program je  ověřen dlouhodobým použitím exekutivou 
USA a po uvolnění veřejnosti i radioamatéry. Mezi ostatními programy je považován 
za  „zlatý  standard“.  Do  programu  se  dosazují  zeměpisné  souřadnice  naše  a 
protistanice, číslo slunečního toku, parametry přijímací a vysílací strany. Výsledkem 
grafu  jsou  plochy  vyjadřující  pravděpodobnost  spojení  (např.  pravděpodobným 
odstupem signálu od šumu) v závislosti  na kmitočtu a denní době. Při posledních 
antarktických výpravách (VP8THU, VP8GEO) program poskytl informace o časových 
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oknech jednotlivých pásem s přesností lepší než 1 hodina. Tato verze programu  je 
kmitočtově omezena na  kmitočty nad 3 MHz. 

Na další program mne upozornil Vašek, OK1ADM. Jeho autorem je W6EL a lze jej 
najít na webové stránce uvedené v příloze. Program poskytuje základní informace 
(východ  a  západ  slunce,  pravděpodobnost  spojení).  Podobně  jako  VOACAP 
nepředpovídá pro nízká pásma.

Expediční provoz
Expediční provoz je velmi stručný a rychlý. Lze jej znázornit schématem [1]:

DX stanice Protistanice Komentář

CQ DE HC8N HC8N UP 3  
Expedice na ostrovy Galapagos zahajuje provoz, 
a protože oprávněně očekává pile-up, rovnou 
žádá o volání o 3 kHz nad svým kmitočtem.

 K8CW Volání zachytila stanice K8CW a ozývá se.

K8CW  599  
Expedice bez problémů zachytila volání a 
předává report.

 599 TU K8CW předává svůj report a děkuje.

TU  
Expedice končí spojení poděkováním a dává tak 
najevo, že čeká další volání.

 VE3AJ Expedici volá stanice VE3AJ.

AJ 599  
Expedice zachytila neúplnou značku, proto 
odpovídá jen zachyceným sufixem.

 VE3AJ 599  VE3AJ opakuje značku a připojuje report.

VE3AJ  TU  HC8N  IOTA 
SA004  QSL  VIA  AA5BT 
AA5BT UP 3  

Expedice potvrzuje značku VE3AJ, pro informaci 
znovu uvádí svou značku, referenční číslo ostrovů 
Galapagos dle diplomu IOTA, QSL managera 
AA5BT, a závěrečným UP 3 zdůrazňuje, že 
poslouchá o 3 kHz výše.

Expedice  poskytuje  během  spojení  pouze  nejzákladnější  informace.  Informace  o 
tom,  kde  poslouchá,  vyjadřuje  buď  ve  vztahu  ke  svému  kmitočtu  (UP  3  … 
poslouchám 3 kHz nad svým kmitočtem;  DWN 5 … poslouchám 5 kHz pod svým 
kmitočtem;  5 to 10 up … poslouchám v intervalu kmitočtů 5 až 10kHz nad svým 
kmitočtem), nebo udává absolutní  hodnotu kmitočtu (QSX 028 … poslouchám na 
kmitočtu 14028 kHz).  Ve snaze zrychlit  provoz  expedice zpravidla vysílají  pouze 
značku  protistanice,  report  a  potvrzení  spojení.  Volací  znak  expedice  vysílají 
zpravidla jen několikrát  za hodinu, značku operátora a QSL informace jen zřídka, 
nebo vůbec ne.
Na spojení s expedicí čekají až desítky tisíc amatérů. Jejich volání záhy vytváří shluk 
(pile-up)  signálů okolo kmitočtu,  na němž expedice poslouchá.  Umění dovolat  se 
expedice spočívá v nalezení kmitočtu, kde má expedice „nastavené ucho“ a kde je 
schopna rozlišit náš signál od ostatních. V ideálním případě se dovoláme expedice, 
pokud právě končí volání výzvy (po přechodu z pásma na nové pásmo, po přestávce
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na  jídlo,  kávu  či  WC).  Začátek  vysílání  je  vždy  nejlepší  příležitostí  pro  QRP a 
skromně vybavené stanice.

Expedice  zvládá  („ředí“)  pile-up  roztažením  do  šířky,  směrovým  voláním  nebo 
voláním podle čísel. Při směrovém volání volá buď určitý světadíl, nebo určitou zemi. 

Trvale působící DX stanice
Méně  zkušené  a  méně  vybavené  DX  stanice  pracující  SSB  provozem  často 
využívají DX-sítě  (příkladem  je  arabská  síť  vyskytující  se  v pátek  od  5  hodin 
světového času na kmitočtu 14252 kHz), nebo spolupracují s jinou stanicí, působící 
jako řídící stanice („net control“). 

Řídící stanice připravuje (zpravidla přímo na kmitočtu DX stanice) seznam zájemců o 
spojení (tzv. „list“). Po vytvoření seznamu vyvolává stanice, tak jak se přihlásily a ty 
již bez dalšího rušení navazují spojení s DX stanicí. Ostatní stanice nevolají a pokud 
nejsou vyzvány řídící  stanicí,  nedomáhají  se zařazení  do  listu.  Při  spojení  z listu 
volající stanice potvrzuje report DX stanice. Pokud není report správně zachycen, je 
spojení neplatné.

SSB provoz
SSB  provoz  doporučuji  pouze  těm,  kdo  zvládli  základy  komunikačního  jazyka 
používaného  expedicí,  zvládli  základní  používané  fráze  a  dokonale  znají  
hláskovací tabulku. Expediční SSB provoz má několik zvláštností.

• Voláme jednou celou volací značkou nebo pouze dvěma posledními znaky 
volací značky.

• Voláme maximálně dvakrát svůj redukovaný volací znak, pak krátkou chvíli 
posloucháme a pokud expedice nikomu neodpoví, opakujeme jednou volací 
znak nebo redukovaný volací znak. Můžeme opakovat tento postup pouze tak 
dlouho, dokud expedice nezačne volat vybranou protistanici. 

• Vysílající  expedice  má  být  kouzelným  proutkem,  který  v disciplinovaném 
provozu umlčí celý pile-up.

• V nezvládnutelném pile-upu používají expedice volání podle čísel, resp. podle 
kontinentů.  Nevoláme,  pokud  do  požadovaného  kontinentu  nepatříme  (či 
pokud náš volací neobsahuje požadované číslo).

• Ed Sawyer  [3.]  uvádí  ze  zkušenosti  z opakovaných návštěv  v XX9,  že  při 
splitu  „up  five  to  fifteen“  se  nejlépe  dovolávali  ti,  kteří  nepoužívali  celé 
kmitočty (5, 10 a 15 up).

Základní podmínky úspěchu při volání expedice
• Nejzákladnější  nezbytnou  podmínkou  úspěšnosti  je  schopnost   

vyprodukovat dostatečně silný signál. 

Platí,  že nejlepším zesilovačem je anténa. Nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit 
úroveň  signálu,  je  experimentování  s anténami.  Avšak  ani  s bombastickým 
signálem se  nedovoláme,  voláme-li  nevhodně  –  na  kmitočtu,  kde  DX stanice 
právě „nemá ucho“ nebo v čase, kdy sama vysílá. I se zařízením se 100 W a s 
vertikálem se můžeme dovolat  většiny DX stanic (i  když to někdy potrvá … ). 
Expedice  T32RD v roce 2001  pracovala  s řadou QRP stanic,  nejmenší  výkon 
uváděný na QSL lístcích byl 100 mW, z evropských stanic 2 W. 
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• Volat  expedici  pouze tenkrát,  je-li  signál  expedice dostatečný k     tomu,   
aby bylo zřejmé, komu expedice odpovídá.

 
• Volat pouze tenkrát, když je expedice připravena navázat nové spojení a   

pouze na tom kmitočtu, kde předpokládáme, že poslouchá.

Jak se orientovat v provozu expedice?
Hlavními zásadami jsou:

• Nepodlehnout bezhlavosti – nezačít s vysíláním dříve, než se seznámíme 
se stylem vysílání expedice (všichni známe pocit zvýšeného adrenalinu, který 
se dostaví, když uslyšíme novou zemi: „dělá se červeno před očima“, ruce se 
rozechvějí a pociťujeme potřebu okamžitě jednat).

• Poslouchat,  poslouchat  a  poslouchat.  Zjišťujeme:  o  jakou  expedici  se 
jedná,  s kým  pracuje,  kam  je  pravděpodobně  nasměrována  její  anténa, 
v jakém  rytmu  operátor  pracuje  (kolik  spojení  za  minutu  naváže,  s jakou 
pravidelností  navazuje  spojení),  na  kterém  kmitočtu  poslouchá.  K analýze 
stylu  operátora  pomáhá  milimetrový  papír,  na  nějž  si  na horizontální  ose 
vyznačíme kmitočtový rozsah pile-upu (např. 1 cm = 1 kHz); kmitočet stanic 
pracujících s expedicí zaznamenáváme po řádcích. Během velmi krátké doby 
je možné získat představu o přelaďování expedice, z něhož zjišťujeme, zda se 
expedice  soustřeďuje  na  jediný  kmitočet,  zda  se  ladí  směrem  ke  svému 
kmitočtu,  od  svého  kmitočtu,  nebo  skáče  na  nejslaběji  obsazené  kmitočty 
v celém rozsahu pile-upu. Dozvíme se tak,  kde  volat a  jak rychle operátor 
reaguje. Dále se dozvíme, který kontinent se nejsnadněji dovolává, jak často 
expedice volá středoevropské stanice a z toho odvodíme, jakou máme naději 
se vůbec dovolat. Že je to moc složité? Zkuste, uvidíte. A pokud si můžete 
dopřát  přepych  dvou  přijímačů,  pak  v široce  roztaženém  pile-upu  velmi 
pomáhá  současný  poslech  vysílání  expedice  jedním přijímačem a  hledání 
protistanice v  pile-upu druhým (výstupy přijímačů jsou přivedeny do stereo 
sluchátka,  každý  signál  do  jednoho  ucha).  Pouze  v nejmohutnějších  pile-
upech  operátoři  vybírají  volací  znaky  metodou  „ruská  ruleta“,  když  bez 
jakéhokoliv  systému  si  ladí  v celém  pile-upu.  Pak  doporučovaná  metoda 
milimetrového papíru selhává a nezbývá, než vyhledávat nejméně obsazené 
kmitočty, nebo zařízení vypnout a počkat si na příležitost, kdy bude pile-up 
méně intenzivní.

• Pokud disponujeme směrovou anténou, několikrát hledáme maximum signálu 
– zda přichází dlouhou cestou, krátkou cestou, nebo z úplně jiného směru.

Před voláním expedice 
• Zkontrolujeme technický stav zařízení,  rychlost  klíčování  upravíme tak, aby 

byla  srovnatelná  s  rychlostí  používanou  operátorem  expedice  (zásadně 
neklíčujeme  rychleji,  než  operátor  expedice,  poslech  pile-upu  je  mnohem 
náročnější, než příjem nerušené telegrafie).
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• Najdeme volný kmitočet stranou kmitočtu expedice i mimo pile-up a doladíme   
si vysílač na anténu.

Jak volat expedici
Na základě předchozího poslechu jsme získali  představu,  kde expediční  operátor 
poslouchá a jaký je styl jeho provozu. 

• Pokud poslouchá okolo jednoho kmitočtu, naladíme se o několik stovek Hz 
mimo  kmitočet  stanice,  která  je  s ním  ve  spojení  (nejsme  jediní,  kdo  se 
připravují volat na tomto kmitočtu a neodlišíme-li se výškou zázněje, pak náš 
signál splyne s ostatními).

• Postupuje-li expedice plynule k vyššímu (nižšímu) kraji pile-upu, předlaďujeme 
se o několik stovek Hz ve směru, kterým se ladí.

• Při  zvláště hustém pile-upu, kdy se operátor expedice ladí metodou „ruská 
ruleta“,  hledáme  nejklidnější  kmitočet  pile-upu.  S úspěchem  lze  využít 
okrajový  kmitočet  pile-upu.  V tomto  případě  se  jde  o  loterii,  jejíž  výsledek 
nelze odhadnout.

• Expedici  voláme  stylem  požadovaným,  respektive  používaným  expedicí. 
Operátor  expedice  je  šéfem,  jemuž  je  nutné  se  podřídit:  nevoláme  vyšší 
rychlostí,  než  používá  sám  a  voláme  tolikrát  po  sobě,  kolikrát  potřebuje 
k tomu,  aby  zareagoval.  Zpravidla  voláme  pouze  jednou  a  posloucháme. 
Pokud expedici neuslyšíme, voláme znovu (opět pouze jedenkrát). Jakmile se 
expedice  ozve (pro  kohokoliv),  zmlkneme a  ozveme se  až  po  ukončeném 
spojení (po TU, nebo QRZ).

• V době, kdy probíhá spojení, posloucháme protistanici expedice.
• Vyžaduje-li  stanice  pracující  SSB „split   … up  to  …“  voláme tam,  kde  je 

nejméně  stanic,  avšak  blízko  kmitočtu,  na  němž  operátor  expedice  právě 
končí spojení.

• Neustále sledujeme příkazy operátora a reagujeme na jeho pokyny.
• Pokud expedice volá fragment značky s otazníkem (OK1A?) odpoví pouze ta 

stanice,  která  má  alespoň  většinu  písmen  a  číslic  obsaženou  ve  volané 
značce.

• Nezjistíme-li značku expediční stanice ani po delším poslechu zvolím metodu 
„zavolám, udělám, pak sleduji, koho jsem vlastně udělal“.

Opakovaná spojení
Zásadně pracujeme s expedicí na daném pásmu a daným druhem provozu pouze 
jednou. Velmi často se však stává, že v okamžiku, kdy expedice odpovídá, je její 
signál nečitelný (vlivem úniku, místních poruch, úmyslného rušení). Pokud expedice 
pravidelně  informuje  o  uskutečněných  spojeních  na  své  internetové  stránce, 
počkáme si a přesvědčíme se, zda je naše spojení platné. Nemáme-li tuto možnost, 
lze expedici zavolat znovu; riskujeme však, že spojení je už v deníku expedice a že 
budeme (s  větším či  menším důrazem) pokáráni.  Každým zbytečně opakovaným 
spojením totiž ubíráme šanci někomu jinému.

Co se nikdy nedělá
• Expedici ruší úmyslně pouze psychopati.
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• Ladění  vysílače  na  kmitočtu  expedice  (často  se  stává,  že  se  v rozrušení 
přehlédne nesprávné přepnutí druhého oscilátoru – prvním oscilátorem sice 
najdeme vhodný kmitočet na naladění zesilovače, ale přehlédneme, že druhý 
oscilátor  zůstal  na  kmitočtu  expedice;  stává  se  to  zvláště  u  nových, 
nedostatečně  zvládnutých  zařízení,  respektive  u  zařízení,  která  zobrazují 
pouze ten kmitočet, na němž je zařízení aktivováno).

• Volání expedice na kmitočtu, vyžaduje-li operátor „split. 
• Domáhání se informací o expedici na jejím kmitočtu (call?, QSL via? IOTA? 

QTH?).
• Volání expedice, pokud vyvolává jiný kontinent, zemi, či jinou číslici ve volacím 

znaku, než je moje.
• Volání expedice, když ji neslyšíme nebo slyšíme tak špatně, že nepřečteme, 

komu odpovídá.
  

Doporučení
• Nereagujme na vysílání psychopatů, neupozorňujme je, že nás ruší 
• Nehrajme si na policajty tím, že použijeme kmitočet expedice k umravňování 

ostatních.  Pouze pro  ty,  kdo neslyší  pile-up  a  volají  na  kmitočtu  expedice 
můžeme upozornit na split vysláním „up“.

• Při spojení s expedicí se nedomáháme informací, které můžeme získat jinak.
• Spojení  s expedicí  omezme  jen  na  vyslání  reportu,  nebo  maximálně  své 

značky, reportu a poděkování (OK1XXX 599 TU).
• I  když  expedice  vysílá  standardní  report  neškodí,  když  expedici  sdělíme 

skutečnou slyšitelnost. Objektivní report expedice ocení. 
• Volejme  velmi  úsporně,  a  to  pouze  tenkrát,  když  je  expedice  připravena 

navázat nové spojení.

Trumfová esa pro QRP stanice
• Expedice se nejlépe dovoláme v posledních expedičních dnech, kdy jsou již 

uspokojeny nejsilnější a nejagresivnější stanice.
• Největší naději na úspěšné spojení máme tenkrát, zachytneme-li expedici při 

volání výzvy. Sledujme ohlášené (nebo obvykle expedicí používané) kmitočty 
a čekejme, až expedice zavolá výzvu. 

• Pokud operátor expedice přeruší na krátkou chvíli vysílání (přestávka na jídlo, 
kávu,  WC,  změna  operátora)  čekejme  a  buďme připraveni  volat  tam,  kde 
expedice poslouchala při posledním spojení. Reagujme dříve, než se objeví 
hlášení v clusteru. 

• Nedaří-li  se  nám  s jedním  operátorem  expedice,  počkáme  si  na  jiného 
operátora.

Po skončeném spojení
• Nezapomeneme zaznamenat  spojení  se  všemi  náležitostmi  do  deníku.  Je 

nanejvýš  mrzuté,  když  se  konečně  dovoláme,  ale  spojení  neuložíme. 
Počátkem devadesátých let se na několik hodin zastavil jeden norský amatér 
na ostrov Bouvet. Považoval jsem jej za piráta, nicméně spojení se podařilo, 
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ale data o spojení jsem jen načmáral na kus papíru a ztratil. Na další spojení a 
QSL jsem čekal dalších 11 let.

• Pokud expedice uvádí přehled uskutečněných spojení v síti Internetu, zjistíme, 
zda jsme v jejím deníku.

• Odešleme QSL lístek.

QSL zaslané přímo na adresu QSL manažera
• Do  obálky  vložíme  svůj  QSL,  zpětnou  obálku  a  platidlo.  Je-li  adresát 

manažerem  pro  více  expedic,  je  nutné  odeslat  lístky  pro  různé  expedice 
separátními obálkami

• Na svůj QSL zapíšeme pokud možno všechna spojení. Některým expedicím 
stačí namísto QSL pouze úplný seznam spojení (datum, čas,  pásmo, druh 
provozu). Tak to praktikuje např. Baldur, DJ6SI.

• Na zpětnou obálku zapíšeme svou adresu,  adresu odesílatele;  každý QSL 
manažer přivítá, napíšete-li tužkou na vnitřní stranu chlopně obálky svůj volací 
znak (pokud není součástí adresy) doplněný údaji o spojení.

• Jako platidlo zašleme IRC, „zelenou známku“ (1 USD) nebo měnu platnou 
v místě příjemce, a to v takové výši, aby bezpečně zaplatila zpětné poštovné. 
V některých zemích 1 USD na poštovné nestačí. Pak raději pošleme 1 IRC, 
jenž stačí ve všech zemích Poštovní unie. 

QSL zaslané přes QSL-bureau
• Lístek  doplníme  zvýrazněnou  značkou  QSL  manažera,  vyřizujícího  lístky 

expedice.
• Pokud  jsme  navázali  více  spojení  a  potvrzujeme  je  více  lístky,  QSL 

manažerovi pomůže, jsou-li lístky spojeny (sepnuty) navzájem

Závěr
Cílem článku je snaha přispět ke zvýšení efektivity spojení se vzácnými stanicemi. 
Nikdo z nás není  ředitelem zeměkoule.  Každému se  může stát,  že  i  při  největší 
pozornosti  udělá  něco  nesprávně.  Pokud  se  to  stane,  omluvíme  se  a  napříště 
znásobíme  svou  pozornost,  aby  se  to  neopakovalo.  Co  však  se  soustavnými 
agresivními  sobci,  či  dokonce  s úmyslnými  rušiči,  pro  něž  je  zdrojem nejvyššího 
uspokojení, znemožní-li ostatním, aby navázali spojení se vzácnou stanicí?
Vydavatel  The DX Magazine,  známý Carl,  N4AA,  se  zamýšlí  v úvodníku  [4]  nad 
současným světovým stavem, jeho příčinami a možným řešením. Domnívá se, že 
současný  liberalismus  ve  vydávání  licencí  a  v kontrole  amatérských  pásem 
povolovacími  orgány,  přeplněnost  pásem  spolu  s upadající  odpovědností  a 
sebeúctou  některých  z nás  jsou  příčinami,  které  přivádějí  amatérské  vysílání  na 
křižovatku  samotné  existence.  Amatérské  vysílání  vzniklo  jako  uznávaná  služba 
v době, kdy amatéři přispívali svými poznatky k výzkumu rádiového šíření a k rozvoji 
rádiové techniky. V době komerční techniky tento moment slábne. Končí i doba, kdy 
byli  amatéři  oprávněni  tvrdit,  že  jsou  schopni  sami  se  postarat  o  pořádek  na 
pásmech. Riskujeme, že se UIT na příštích konferencích o rozdělení kmitočtů znovu 
vrátí k základní otázce (tak, jako již několikrát v minulosti):  má amatérské vysílání 
ještě dnes své opodstatnění jako služba? Přinejmenším však riskujeme, že samy 
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povolovací orgány začnou s přísnou kontrolou pásem. Jako poslední šanci vidí N4AA 
v následujícím postupu:

•Víme-li, že někdo ruší vysílání ostatních, zavolejme jej na pásmu a pod svou 
značkou jej slušně upozorněme.
•Nepomůže-li  upozornění  na  pásmu,  učiňme  osobní  návštěvu,  nebo  (je-li  to 
obtížné) napišme (podepsaný!) dopis.
•Nepomůže-li ani osobní intervence, obraťme se na povolovací orgány se žádostí 
o instrukce, jak rušení zastavit.

Názor N4AA vznikl v podmínkách dost odlišných od těch našich. Například přenášet 
do českého prostředí  výzvy  k udávání  („žádost  o  instrukce“  povolovacího  orgánu 
samozřejmě ničím jiným není) je to poslední, co by prospělo zase třeba právě naší  
společnosti. 
Od počátku  je  mimořádnou výsadou radioamatérů,  že  za  své kmitočtové příděly  
neplatí.  Samozřejmě  z toho  ovšem  plyne,  že  hlídání  pořádku  na  amatérských 
pásmech a jejich ochrana nejsou na prvém místě pozornosti žádného státu: něco za 
něco. 
Zkusme proto i nadále hledat cesty, jak by si mohli radioamatéři v klidu a pohodě na 
svých vlastních pásmech pomoci sami. I o tom je tento článek.

Příloha 1. - adresy zajímavých zdrojů informací 

1. Šíření KV
http://elbert.its.bldrdoc.gov/pc_hf/hfwin32.html (Voacap,verze pro 
WIN95/98/2000/NT/XP) 
http://elbert.its.bldrdoc.gov/hf.html (Voacap, verze pro starší operační systémy)
//www.qsl.net/w6elprop/

2. Okamžité informace (DX- clustery):
•Paket:  OK0DXP, OK0DXI, OK0DXH (přejímající  hlášení z Internetu) v Praze 
nakonektujeme přes OK0NCC na kmitočtu 144887,5 kHz.
•Internet: http://oh2aq.kolumbus.com/dxs/ 

3. Informační bulletiny:
IDXP:

•http://www.hamradio.sk  , http://www.qsl.net/okdxc, http://www.hamradio.cz, 
http://www.okdxf.cz
•Databáze paketové sítě
•425:    http://www.425.dxn.org

4. Souhrnné informace: 
•\\cpug.org/user/wfeidt/     (s rubrikami bulletinů DXNL, OPDX, ARRL, výsledky 
závodů,  a mnoho dalšího),
•http://dx.qsl.net   (okamžité informace o stavu ionosféry, logsearch ( hledání 
spojení v expedičních denících)
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5. Adresář světových adres – březen 2006 (převzato z ARRL Handbook 2006):

ARRL: www.arrl.org Obsahuje základní radioamatérské informace z USA. 
AC6V: www.ac6v.com/ Rod přebírá informace z více než 6000 zdrojů amatérsky 
orientovaných informací. 
AA1V: www.goldtel.net/aa1v/ Don čerpá z běžných DX zdrojů a jeho stránka 
obsahuje informace z NASA jinde nedostupné.
DX Zone: www.dxzone.com/ poskytuje přístup k informacím ze 4.500 linků k dalším 
komerčním i amatérským stránkám. 
425 DX News: www.425dxn.org/ Vynikající italské stránky orientované na DX provoz.
K4UTE: www.nfdxa.com/K4UTE/K4UTE.HTML. Jeden z nejlepších zdrojů informací 
o QSL a DX aktivitách.
NG3K: www.ng3k.com/Misc/adxo.html 
QSL.NET: www.qsl.net/master.htm Al, K3TKJ, poskytuje bezplatný prostor pro 
webovské stránky tisícům amatérům.
K1BV Awards Directory: www.dxawards.com/ Informace o diplomech.
MODS: www.mods.dk/ Modifikace komerčních amatérských zařízení.
Linux Ham Radio Software Directory: radio.linux.org.au/ Dáváte přednost Linuxu, 
nebo Windows? 
Satellite Tracking Software: www.david-
taylor.pwp.blueyonder.co.uk/software/wxtrack.htm
QSL Museum:   www.hamgallery.com/  

Literatura:
[1] Litomiský, J.: http://www.crk.cz/cz/DX1C.htm,  http://www.crk.cz/cz/DX2C.htm
[2] Hille, H. K.: Wie arbeitet man erfolgreich eine seltene DX-Station? CQ-DL 1/90, str. 32 a 33
[3] Sawyer, E.: Some Thoughts from the Other Side of the Pile-Up, QST Jan. 2002, str. 88 a 89
[4] Smith, C.: Editorial, The DX Magazine, March/April 2002, str. 5
[5] Plzák, J.: Česká expedice Pacifik 2001, Radioamatér 4/2001, str. 16 až 18

HAMSPIRIT
Jan Litomiský, OK1XU

Jak žít v lidské společnosti a neocitnout se v džungli, jak nedovolit převládnutí práva 
silnějšího – to je odvěký problém lidstva. V běhu tisíciletí lidstvo došlo zkušeností k 
prosté zásadě: moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda jiného. K prosazení 
této zásady si pak vybudovalo řadu preventivních i represivních nástrojů práva. Díky 
tomu svět není sice ideální, lze na něm ale žít. 
Státy a jejich mezinárodní sdružení pro telekomunikace (ITU) právně regulují činnost 
radioamatérů  z  pohledu  potřeb  ostatních  telekomunikačních  služeb:  rozhodující 
položkou v  mezinárodních  i  národních předpisech je  prevence možného rušení  i 
poškození ekonomických zájmů veřejných a dalších služeb radioamatéry. Jenže při 
mnohostrannosti radioamatérského hobby existuje zcela přirozeně řada třecích ploch 
i uvnitř radioamatérské komunity mezi jednotlivými zájmovými skupinami i jednotlivci. 
Avšak tyto třecí plochy legislativou států ošetřeny nejsou a být ani nemohou. 
Jedním  z  takřka  fascinujících  rysů  HAM  Radia  je  skutečnost,  že  byť  jakákoli 
legislativa, která by upravila jeho vnitřní vztahy, chybí (i opatření IARU mají formu 
pouhých  doporučení,  právně  nevymahatelných),  přesto  tato  činnost  existuje  bez 
opravdu vážných problémů. Uvědomme si: jde o hobby otevřené každému, na němž 
se globálně podílejí příslušníci všech národů, kulturních a náboženských tradic, 
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sociálních  skupin,  všemožné  úrovně  výchovy  a  vzdělání.  Možnost  zhroucení  ve 
zmatcích  způsobených  neznalostí,  nekázní  i  zlovůlí  je  veliká,  přesto  k  ničemu 
takovému nedošlo a nedochází: proč? 

Odpověď je  prostá:  po větší  část  doby téměř stoleté  existence HAM radia drtivá 
většina jeho příznivců (a za tu dobu šlo o desítky milionů osob) vědomě respektovala 
a  respektuje  mezinárodně  akceptovaný  morální  radioamatérský  kodex,  který 
formuluje principy tzv.  HAM Spiritu. Kodex napsal Paul M. Segal, W9EEA, v roce 
1928. I když dnes některé výrazy a obraty mohou působit poněkud zastarale, plní 
svou roli dobře a účinně přes 60 roků. Zde je překlad: 

Radioamatér je 

• ohleduplný – nikdy vědomě nepracuje způsobem, který by omezil potěšení 
druhých, 

• loajální –  prokazuje  loajalitu,  poskytuje  podněty  a  podporu  ostatním 
radioamatérům,  místním  radioklubům  i  národní  radioamatérské  organizaci, 
která radioamatérství zastupuje doma i v zahraničí, 

• progresivní – znalostmi udržujícími krok s vývojem vědy, dobře vybudovanou 
i fungující stanicí a provozem, kterému nelze nic vytknout, 

• přátelský – pomalý a trpělivý provoz, je-li o něj žádán, přátelské upozornění a 
rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou 
puncovními značkami radioamatérského ducha, 

• odpovědný –  rádio  je  záliba,  která  nikdy  není  na  překážku  závazkům  k 
rodině, povolání, škole nebo společenství, 

• patriotický – stanice a operátorské schopnosti jsou vždy připraveny sloužit 
zemi i společenství. 

Poznámky k překladu: Existuje řada českých překladů, mnohý je obohacen vlastní "tvořivostí" a "moudrem" pana překladatele. 
My jsme se snažili o překlad co nejpřesnější. Problémem je slovo "loajální", které bývá překládáno jako "oddaný". Oddanost je u nás 
vnímána jako vztah podřízený, pasivní, nemyslivý a mnohdy vnucený. Loajalita je ale ve světě chápána jako vztah partnerský, aktivní,  
racionální a účelný. Proto jsme použili přejaté slovo. Podobně v případě slova "progresivní", jež je překládáno jako "pokrokový". Jenže 
tak bývala v minulém režimu označována kdejaká teroristická sebranka a ty nejtotalitnější  země. Stejně "polopřeložené" je i  slovo 

"patriotický", protože "vlastenectvím" je v domácím pojetí nejčastěji tupý šovinismus a xenofobie. 

První  dojem z četby bude asi  odpovídat  pocitu neobratně formulované archaické 
morality, jakými překypují školské čítanky všech dob i režimů. Nedejme se mýlit: ony 
zdánlivé nešikovnosti jsou promyšleně vytvořeným prostorem pro akceptaci kodexu 
všemi kulturními okruhy lidí – vždyť tu nejde jen o oslovení příslušníků euroamerické 
skupiny. Měřeno dobou vzniku jde o překvapivě prozíravý dokument. 

V naší zemi jsme vlivem špatných zkušeností  s vládami,  které jsme si  po staletí 
nejčastěji neustavovali sami (přiznejme si, že většinou naší vinou), přijali zvyk vnímat 
zákony jako břemeno, které nám uložil někdo cizí. I něco tak nesmírně potřebného, 
jako  jsou  třeba  pravidla  silničního  provozu,  chápeme  většinou  jako  proklínané 
obtěžování. Pokud byste se na takové téma dali do řeči třeba se Švýcary, řeknou: 
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"Ale  vždyť  to  jsou  naše vlastní  zákony;  proč  bychom  si je,  proboha,  sami 
porušovali?" Inu, jiný kraj ... 

HAM Spirit má mnohé praktické dopady, které si často vůbec neuvědomujeme. S 
velkou samozřejmostí používáme převaděče, síť Packet Radia, družice a jiná snadno 
dostupná  zařízení,  aniž  bychom  si  dělali  starosti,  kde  se  vlastně  vzala,  kdo  je 
vybudoval a kdo nese náklady na jejich provoz. V drtivé většině za to vše můžeme 
poděkovat dobrovolné a neplacené práci řady nadšenců, kteří na to vynaložili kvanta 
svého volného času a vlastních prostředků,  a  zdarma dali  k  disposici  amatérské 
veřejnosti. I to je praktickým výsledkem HAM Spiritu. 

HAM Spirit je případem oné užitečné, praktické normy (jako jsou dopravní předpisy), 
bez  níž  nelze  existovat.  Pamatujme  na  ni  a  řiďme  se  jí.  Teprve  pak  budeme 
skutečnými radioamatéry.

Povolovací podmínky

VYHLÁŠKA  č.156/2005 Sb.
ze dne 19. dubna 2005, 

o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační 
služby 

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 
elektronických komunikacích) (dále jen "zákon") k provedení § 16 odst. 8 zákona: 

ČÁST PRVNÍ 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

§ 1 

Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a. amatérskou radiokomunikační službou radiokomunikační služba pro 
sebevzdělávání nebo pro vzájemná spojení prováděná oprávněnými osobami 
nevýdělečně, 

b. amatérskou stanicí jeden nebo několik vysílačů nebo soubor vysílačů a 
přijímačů, včetně jejich příslušenství potřebných na daném stanovišti k výkonu 
amatérské radiokomunikační služby (dále jen "stanice"), 

c. provozováním stanice příjem a vysílání rádiových vln, 

d. volací značkou každé poznávací označení stanice, které umožňuje zjištění její 
totožnosti během vysílání1), 

e. průkazem odborné způsobilosti HAREC2) (Harmonised Amateur Radio 
Examination Certificate) průkaz operátora amatérské radiokomunikační služby 
mající mezinárodní platnost (dále jen "průkaz HAREC"), 
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f. průkazem odborné způsobilosti NOVICE2) průkaz operátora amatérské 
radiokomunikační služby mající platnost v České republice (dále jen "průkaz 
NOVICE"), 

g. operátorem osoba obsluhující stanici, 

h. vedoucím operátorem osoba, která je zapsána v individuálním oprávnění k 
využívání rádiových kmitočtů vydaném pro klubovou stanici a je držitelem 
průkazu HAREC, 

i. systémovým operátorem osoba zapsaná v individuálním oprávnění k 
využívání rádiových kmitočtů vydaném pro neobsluhovanou stanici a je 
držitelem průkazu HAREC, 

j. operátorem oprávněným provádět dozor osoba, která je držitelem průkazu 
HAREC, je pověřená vedoucím operátorem k dozoru nad výkonem činnosti 
operátora bez průkazu odborné způsobilosti u klubové stanice a je vedoucím 
operátorem zapsaná do staničního deníku, 

k. amatérským převáděčem vysílací rádiové zařízení provozované v 
kmitočtových pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační 
službu, které přijímá vysokofrekvenční signál na určeném kmitočtu a převádí 
jej na jiný kmitočet, na němž se přijímaný signál znovu vysílá, 

l. amatérským majákem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových 
pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, sloužící ke 
studiu posouzení podmínek šíření rádiových vln a ke kontrole přijímací části 
amatérské stanice, 

m. paketovým uzlem vysílací rádiové zařízení provozované v kmitočtových 
pásmech vyhrazených pro amatérskou radiokomunikační službu, umožňující 
vstup do rádiové sítě pro přenos dat mezi stanicemi s výjimkou stanic systému 
pro automatické předávání údajů o poloze (APRS - Automatic Position 
Reporting System), 

n. mezinárodní organizací CEPT (Conférence Européene des Administrations 
des Postes et des Télécommunications) Evropská konference poštovních a 
telekomunikačních správ (dále jen "CEPT"), 

o. stanicí jednotlivce stanice, kde držitelem oprávnění je fyzická osoba, 

p. klubovou stanicí stanice, kdy jednu volací značku používá více osob, 

q. maximálním výstupním výkonem špičkový výkon vysílacího zařízení dodávaný 
do anténního napáječe. 

ČÁST DRUHÁ 
PROVOZNÍ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 

§ 2 
Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

(1) Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů (dále jen "oprávnění") pro 
amatérskou radiokomunikační službu se uděluje pro 
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a. stanici jednotlivce, 

b. klubovou stanici, 

c. neobsluhovanou stanici (§ 6). 

(2) Cizí státní příslušník je oprávněn na území České republiky provozovat stanici 
bez oprávnění, jestliže 

a. je držitelem licence CEPT3) nebo jejího ekvivalentu uznaného CEPT, 

b. pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu kratší než 3 měsíce4) a 

c. podobnou výhodu poskytuje občanům České republiky rovněž stát, jehož je 
příslušníkem. 

(3) Cizím státním příslušníkům z členských zemí CEPT se uděluje oprávnění na 
základě předložení průkazu HAREC nebo jeho ekvivalentu uznaného CEPT. 

§ 3 
Provozování stanice 

(1) Cizí státní příslušník uvedený v § 2 odst. 2, použije při obsluze stanice svoji 
domovskou volací značku, které předřadí dvojici písmen "OK". Písmena "OK" a 
domovská volací značka jsou odděleny lomítkem "/", popř. anglickým slovem 
"stroke". 

(2) Zkušební vysílání musí být prováděno do vhodného nevyzařujícího odporu, který 
nahrazuje vstupní impedanci antény (umělá zátěž), s výjimkou nastavení antén a 
anténních obvodů vysílače. 

§ 4 
Třídy operátorů 

(1) Operátor je na základě úspěšného složení zkoušky podle zvláštního právního 
předpisu zařazen do třídy A nebo do třídy N. 

(2) Maximální výstupní výkon ve třídě 

a. A je 750 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v 
tabulce č. 1, pokud status uvedený v tabulce nestanoví výkon nižší, 

b. N je 10 W v kmitočtových pásmech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce v 
tabulce č. 2. 

(3) V mezích kmitočtových pásem uvedených v tabulkách přílohy č. 1 k této vyhlášce 
může operátor pro jednotlivé druhy provozu použít pouze kmitočtové úseky podle 
doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU - International Amateur Radio 
Union) pro Region 1. 

(4) Na mezinárodním radioamatérském závodě nebo při spojení využívajícím pasivní 
odraz od mimozemských objektů může operátor třídy A obsluhovat stanici o 
maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo toto území. 
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(5) Výkony uvedené v odstavcích 2 a 3 nesmí být překročeny v součtu výkonů 
jednotlivých vysílacích zařízení při jejich současném provozu na jednom kmitočtu a 
modulovaných z jednoho zdroje. 

(6) Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice je 50 W. 

§ 5 
Klubové stanice 

(1) Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může obsluhovat 
klubovou stanici jen v rozsahu třídy N a pod dozorem operátora oprávněného 
provádět dozor. 

(2) Do staničního deníku klubové stanice se zaznamenává jméno a příjmení 
vedoucího operátora, operátora oprávněného provádět dozor, operátora klubové 
stanice a údaje o provozu klubové stanice. Údaje o provozu do staničního deníku 
zaznamenává operátor. 

(3) Údaji o provozu v odstavci 2 se rozumí zejména, datum, čas a doba trvání 
uskutečněného rádiového spojení, použité kmitočtové pásmo, druh provozu, volací 
značka stanice a stanoviště klubové stanice, se kterou bylo uskutečněno rádiové 
spojení. 

(4) S obsahem oprávnění pro klubovou stanici musí být seznámen každý její 
operátor. 

§ 6 
Neobsluhované stanice 

Neobsluhovanou stanicí se rozumí amatérský převáděč, amatérský maják nebo 
paketový uzel. 

§ 7 
Stanoviště stanice 

(1) Držitel oprávnění může stanici trvale provozovat jen na stanovišti uvedeném v 
oprávnění. 

(2) Provozuje-li držitel oprávnění přechodně stanici 

a. z jiného pevného stanoviště mimo stanoviště podle odstavce 1, doplní volací 
značku o údaj "/p" nebo anglické slovo "portable", 

b. z pohyblivého stanoviště, doplní volací značku o údaj "/m" nebo anglické slovo 
"mobile". 

V radioamatérském závodě není doplnění údaje "/p", nebo "portable", "/m", nebo 
"mobile" povinné. 
(3) K provozu stanice na prostředku lodní nebo letecké dopravy je nutný souhlas 
vlastníka nebo provozovatele tohoto prostředku. Při provozu stanice umístěné na 
prostředku lodní dopravy doplní operátor volací značku údajem "/mm" a na 
prostředku letecké dopravy údajem "/am". 
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§ 8 
Obsah vysílání 

(1) Obsahem vysílání nesmí být zpráva mající povahu komerčního, rozhlasového 
nebo televizního vysílání. 

(2) Stanici nelze použít k předávání zpráv třetím osobám s výjimkou případů, kdy se 
jedná o odvrácení bezprostředně hrozícího nebo existujícího nebezpečí při ohrožení 
lidského života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. V takovém případě je 
amatérská radiokomunikační služba považována za tísňovou komunikaci a k tomuto 
účelu může každý operátor využívat všechna kmitočtová pásma určená pro 
amatérskou radiokomunikační službu. 

(3) Při radioamatérském orientačním běhu lze prostřednictvím vysílacího rádiového 
zařízení ARDF vysílat pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, 
MOH a MO5 v těchto kmitočtových pásmech: 

a. 3 520 až 3 600 kHz s druhem provozu A1A, 

b. 3 600 až 3 750 kHz s druhem provozu A1A a A2A, nebo 

c. 144,500 až 144,775 MHz a 145,225 až 145,575 MHz s druhem provozu A1A, 
A2A, F1A a F2A. 

(4) Vysílacím rádiovým zařízením ARDF (Amateur Radio Direction Finding) se 
rozumí vysílací rádiové zařízení omezeného výkonu určené k vysílání majákových 
signálů pro soutěže a trénink v radioamatérském orientačním běhu, které je 
provozované v kmitočtových pásmech uvedených v odstavci 3. 

ČÁST TŘETÍ 
TECHNICKÉ PODMÍNKY AMATÉRSKÉ RADIOKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY 

§ 9 
Požadavky na stanice 

(1) Výkon jednotlivých kmitočtových složek nežádoucího vyzařování nesmí překročit 
tyto hodnoty: 

Kmitočtový 
rozsah

Střední 
výkon Potlačení nežádoucí složky

9 kHz - 30 MHz  -40 dB, nejvýše však 50 mW 
středního výkonu

30 MHz - 235 
MHz >25 W -60 dB, nejvýše však 1 mW středního 

výkonu

 <=25 W -40 dB, nejvýše však 25 µW 
středního výkonu

235 MHz - 960 
MHz >25 W -60 dB, nejvýše však 20 mW 

středního výkonu

 <=25 W -40 dB, nejvýše však 25 µW 
středního výkonu

11  -  22  z  46



960 MHz - 17,7 
GHz >10 W -50 dB, nejvýše však 100 mW 

středního výkonu

 <=10 W Nejvýše 100 µW výkonu

> 17,7 GHz  Co nejnižší podle současného stavu 
vývoje techniky (RR APS3)

(2) Šířka pásma zabraná vysíláním musí odpovídat minimální šířce pásma potřebné 
pro přenos informace daným druhem provozu. 

(3) Během změny vysílacího kmitočtu při provozování stanice nesmí být vyzařována 
její anténou žádná elektromagnetická energie; tato podmínka se nevztahuje na 
provozování stanice v rámci družicové amatérské služby. 

(4) Výstup vysílače, s výjimkou vysílače s výstupním výkonem menším než 6 W, 
musí být zakončen nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω. Na 
stanovišti stanice musí být pro účely měření vysílače pověřenými osobami státní 
kontroly elektronických komunikací k dispozici výstupní konektor typu N nebo BNC, 
popřípadě redukce z výstupu vysílače na tento typ konektoru. 

ČÁST ČTVRTÁ 
USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

§ 10 

Provozování stanice, jejíž technické a provozní parametry neodpovídají této 
vyhlášce, je držitel oprávnění povinen ukončit nejpozději do jednoho měsíce ode dne 
nabytí účinnosti této vyhlášky. 

§ 11 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2005. 

Ministr: Mlynář v.r. 

Poznámky pod čarou: 

1. Vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek a identifikačních čísel a kódů, 
jejich používání a druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány. 

2. Vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné 
způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro 
jednotlivé druhy odborné způsobilosti, způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů 
způsobilosti a době jejich platnosti. 

3. Doporučení CEPT T/R 61-01 

4. Doporučení CEPT T/R 61-02 
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Stanovisko MI ČR 
ve věci právní úpravy týkající se provozování amatérské radiokomunikační služby od 

1. května 2005 
zveřejněno na WWW stránkách MI ČR dne 29.4.2005) 

Dnem 1. května 2005 nabude účinnosti 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), 
vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a 
kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou 
vyžadovány, 
vyhláška č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské 
radiokomunikační služby, 
vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné 
způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných 
pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích 
průkazů odborné způsobilosti a o době jejich platnosti. 

Vyhláška č. 156/2005 Sb. stanoví nově pouze dvě třídy operátorů, a to 

a. třídu A, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti HAREC 
operátora třídy A opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské 
radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 1 
přílohy č. 1 této vyhlášky, 

b. třídu N, pro kterou bude vydáván průkaz odborné způsobilosti NOVICE 
operátora třídy N opravňující jeho držitele k obsluze stanice amatérské 
radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 2 
přílohy č. 1 této vyhlášky. 

Platnost průkazů zvláštní způsobilosti pro třídy operátorů A, B, C a D, vydaných 
podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, se podle § 136 odst. 15 zákona č. 127/2005 Sb. nemění. 
Dnem 1. května 2005 jsou držitelé těchto průkazů oprávněni provozovat stanice 
amatérské radiokomunikační služby v kmitočtových pásmech uvedených v tabulce č. 
1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 156/2005 Sb. 

Povolení k provozování vysílacích rádiových zařízení (amatérských stanic) vydaná 
podle zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, zůstávají podle § 136 odst. 11 zákona č. 127/2005 Sb. v 
platnosti do doby v nich uvedené. Tato povolení se považují za individuální oprávnění 
k využívání rádiových kmitočtů podle zákona č. 127/2005 Sb. operátorů třídy A podle 
vyhlášky č. 156/2005 Sb. 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 156/2005 Sb. 

OPERÁTORSKÉ TŘÍDY 

Tabulka 1: Operátorská třída A 
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Kmitočtové pásmo

od do

Status*)

135,70 kHz 137,80 kHz S I)

1 810 kHz 1 850 kHz P

1 850 kHz 1 890 kHz NIB IV)

1 890 kHz 2 000 kHz NIB VI)

3 500 kHz 3 800 kHz

7 000 kHz 7 100 kHz

P

7 100 kHz 7 200 kHz S VII)

10,10 MHz 10,140 MHz S II)

10,140 MHz 10,150 MHz S III)

14 000 kHz 14 350 kHz

18 068 kHz 18 168 kHz

21,00 MHz 21,45 MHz

24,89 MHz 24,99 MHz

28,00 MHz 29,70 MHz

P

50 MHz 52 MHz NIB V)
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144 MHz 146 MHz

430 MHz 440 MHz

P

1 240 MHz 1 300 MHz

2 300 MHz 2 450 MHz

S

3 400 MHz 3 410 MHz NIB V)

5 650 MHz 5 850 MHz

10,00 GHz 10,50 GHz

S

24,00 GHz 24,05 GHz P

24,05 GHz 24,25 GHz S

47,00 GHz 47,20 GHz

75,50 GHz 76,00 GHz

P

76 GHz 77,5 GHz S

77,5 GHz 78 GHz P

78 GHz 81 GHz

122,25 GHz 123 GHz

S

134 GHz 136 GHz P

136 GHz 141 GHz

241 GHz 248 GHz

S
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248 GHz 250 GHz P

Tabulka 2: Operátorská třída N 

Kmitočtové pásmo

od do

Status*)

1 830 kHz 1 850 kHz P

1 850 kHz 2 000 kHz NIB VI)

3 550 kHz 3 700 kHz

21,050 MHz 21,200 MHz

28,050 MHz 28,400 MHz

144 MHz 146 MHz

430 MHz 440 MHz

P

1 240 MHz 1 300 MHz

2 300 MHz 2 450 MHz

S

3 400 MHz 3 410 MHz NIB VI)

5 650 MHz 5 850 MHz

10,00 GHz 10,50 GHz

S

24,00 GHz 24,05 GHz P

24,05 GHz 24,25 GHz S
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47,00 GHz 47,20 GHz

75,50 GHz 76,00 GHz

P

76 GHz 77,5 GHz S

77,5 GHz 78 GHz P

78 GHz 81 GHz

122,25 GHz 123 GHz

S

134 GHz 136 GHz P

136 GHz 141 GHz

241 GHz 248 GHz

S

248 GHz 250 GHz P

*) 

P = přednostní (primární) pásmo, 

S = podružné (sekundární) pásmo: 

a. vysílání nesmí způsobit škodlivé interference stanicím přednostních služeb, 

b. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní 
služby, 

c. může být však nárokována ochrana před škodlivým rušením téže nebo jiné 
podružné služby, 

NIB = na neinterferenční bázi: 

a. vysílání nesmí způsobit škodlivé interference stanicím přednostních služeb, 

b. nemůže být nárokována ochrana před škodlivým rušením stanic přednostní 
služby. 

I) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A 
II) pouze druhy provozu A1A, F1A, G1A, J2A 
III) pouze druhy provozu J1D, J2D, F1D, G1D 
IV) povolený výstupní výkon 75 W 
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V) povolený výstupní výkon 25 W 
VI) povolený výstupní výkon 10 W 
VII) do 29.3.2009 povolený výstupní výkon 250 W, od 30.3.2009 status P 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb. 

DRUH PROVOZU 

(1) Druh provozu vysílacího rádiového zařízení je určen: 

a. potřebnou šířkou kmitočtového pásma a 

b. třídou vysílání. 

(2) Potřebná šířka kmitočtového pásma se vyjadřuje čtyřmi znaky, z nichž jsou tři 
číslice vyjadřující zaokrouhlenou hodnotu potřebné šířky kmitočtového pásma a 
jedno písmeno. Písmeno zaujímá postavení desetinné čárky a zastupuje použitou 
jednotku, přičemž potřebná šířka pásma: 

a. mezi 0,001 Hz a 999 Hz se vyjádří v Hertzech (písmeno H), 

b. mezi 1 kHz a 999 kHz se vyjádří v kilohertzech (písmeno k), 

c. mezi 1 MHz a 999 MHz se vyjádří v megahertzech (písmeno M) a 

d. mezi 1 GHz a 999 GHz se vyjádří v gigahertzech (písmeno G). 
Při označení druhu provozu amatérské radiokomunikační služby není údaj o 
potřebné šířce kmitočtového pásma povinný. 
(3) Třída vysílání je povinný údaj a vyjadřuje se třemi za sebou jdoucími znaky, 
jejichž význam je: 

a. první znak udává druh modulace hlavní nosné, přičemž je označeno: 

1. Vysílání nemodulované vlny - N 

2. Vysílání, kde je hlavní vlna amplitudově modulována (včetně případů, 
kde jsou subnosné modulovány úhlovou modulací) 

a. Dvojí postranní pásmo - A 

b. Jedno postranní pásmo, plná nosná vlna - H 

c. Jedno postranní pásmo, nosná vlna omezená nebo s 
proměnlivou úrovní - R 

d. Jedno postranní pásmo, potlačená nosná vlna - J 

e. Nezávislé postranní pásmo - B 

f. Zbytkové postranní pásmo - C 

3. Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována úhlovou modulací 

a. Kmitočtová modulace - F 

11  -  29  z  46



b. Fázová modulace - G 

4. Vysílání, jehož hlavní nosná vlna je modulována amplitudově a úhlovou 
modulací, buď současně, nebo v předem stanoveném pořadí - D 

5. Impulzní vysílání 

a. Sled nemodulovaných impulzů - P 

b. Sled impulzů 

i. Modulovaných amplitudově - K 

ii. Modulovaných v šířce / trvání - L 

iii. Modulovaných v poloze / fázi - M 

iv. Ve kterých je nosná vlna během periody impulzu 
modulována úhlovou modulací - Q 

v. Sestávající v kombinaci předcházejících nebo vytvořený 
jinými prostředky - V 

6. Případy nezahrnuté mezi výše uvedené, ve kterých se vysílání skládá z 
hlavní nosné modulované buď současně nebo v předem stanoveném 
pořadí kombinací těchto způsobů: amplitudově, úhlovou modulací nebo 
impulzně - W 

7. Ostatní případy - X 

b. druhý znak udává povahu signálu modulujícího hlavní nosnou, přičemž je 
označeno: 

1. Bez modulujícího signálu - 0 

2. Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci bez 
použití modulující subnosné - 1 

3. Jediný kanál obsahující kvantovanou nebo digitální informaci s použitím 
modulující subnosné - 2 

4. Jediný kanál obsahující analogovou informaci - 3 

5. Dva nebo více kanálů obsahujících kvantovanou nebo digitální 
informaci - 7 

6. Dva nebo více kanálů obsahujících analogovou informaci - 8 

7. Složená soustava zahrnující jeden nebo více kanálů obsahujících 
kvantovanou nebo digitální informaci a jeden nebo více kanálů 
obsahujících analogovou informaci - 9 

8. Ostatní případy - X 

c. třetí znak označuje druh informace určené k přenesení, přičemž je označeno: 
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1. Žádná informace - N 

2. Telegrafie (pro příjem sluchem) - A 

3. Telegrafie (pro automatický příjem) - B 

4. Faksimile - C 

5. Přenos dat, dálkové měření, dálkové ovládání - D 

6. Telefonie (včetně zvukového rozhlasu) - E 

7. Televize (obraz) - F 

8. Kombinace předchozích případů - W 

9. Ostatní případy - X 
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Provoz v pile-upu
Roger Western, G3SXW

Roger patří mezi světové radioamatérské legendy: nejen pro více než 50 DX expedic do všech koutů světa,  
perfektní  telegrafní provoz, světové prvenství v řadě WW DX contestů, ale především pro nenápadné a  
příkladné gentlemanství. Právem byl zařazen po boku světově proslulých DX manů do americké síně slávy.  
Jeho zkušenosti z více než 35tileté expediční zkušenosti jsou velmi inspirující a zaslouží si, aby našly cestu i  
k našim amatérům.

Zdůrazněme,  že  při  lovu  DXů  a  závodění  jde  jen  o  hobby.  Ačkoliv  jsou  soutěžními 
aktivitami,  které  vyvolávají  intenzivní  nápor  emocí,  musíme  je  vnímat  ve  všech 
souvislostech:  mezi  entusiasmem  a  fanatismem  je  zásadní  rozdíl.  To  platí  zejména 
v situacích, kdy jsou naší činností dotčeni jiní. Doma si dělejme, co je nám libo, může-li 
však naše činnost ovlivnit životy jiných lidí, buďme opatrní. Případem vlivu na jiné je při 
hlubším pohledu samozřejmě i provoz na pásmech. Všichni dychtíme mít vzácnou stanici 
ve staničním deníku a vylepšit si skóre pro DXCC či jiný diplom, avšak nejde o otázku 
života a smrti – i v tomto případě je neurvalé chování neomluvitelné. 
Pile-upem rozumíme situaci, kdy DX stanici volá spousta lidí, aby s ní navázali spojení, a 
všichni volají stejnou stanici na víceméně stejném kmitočtu. 
Mnohé stránky lovu DXů a provozu v pile-upu jsou věcí osobního názoru a existuje jen pár 
zaručených pravd o tom, co je „správně“ a co „špatně“. Jiní by asi vyhlásili jako „správná 
řešení“  závěry  dosažené  za širokého  souhlasu  v  diskusi  o  některých  zásadnějších 
otázkách, já však tuto kapitolu raději uvedu souhrnnými poznámkami vyjadřujícími výlučně 
můj  osobní  názor.  Nechť je každý užije po libosti,  „ber,  nebo nech být“,  kdokoli  může 
nesouhlasit a provozovat svou stanici jinak, ovšem „rozhodně špatné“ názory vám určitě 
nenabízím.
Práce v pile-upu má hmotné i psychologické stránky. Hmotné spočívají v dosažení spousty 
spojení správně zapsaných v deníku za užití rozličných druhů provozu, pásem a z různých 
míst. Psychologické spočívají v potěšení a uspokojení.
Byl  to  Martii,  OH2BH.,  kdo skvěle  popsal  provoz v pile-upu jako práci  herce hrajícího 
publiku.  Myslím,  že  je  to  dokonale  výstižné.  Úkolem operátora  pile-upu je  maximálně 
uspokojit své publikum, a každého, kdo věc pojímá z opačné strany a touží být „bossem“, 
čeká ztráta oblíbenosti a menší potěšení z hobby.

Záměr
Předmětem těchto úvah jsou skutečné DX expedice. Od toho, kdo denně naváže během 
jedné či dvou hodin pár spojení, aby si zpříjemnil cestování či rodinnou dovolenou, nelze 
očekávat otročinu plnohodnotného pile-up provozu, a nemáme právo to od něj požadovat 
– především a zejména si užívá dovolené.
Těm,  kdo  žijí  ve  vzácné  zemi  dlouhodobě,  musí  být  stejně  tak  odpuštěno,  jestliže 
přestanou obsluhovat pile-up, aby si pohovořili s přítelem, a mnozí jiní proto musí čekat. 
Mají na to právo, a samozřejmě to příležitostně mohou udělat už i jen v zájmu vlastního 
duševního zdraví -  mimořádně stručný styl  provozu od úsvitu do soumraku rok co rok 
netěší každého.
Nováčci jsou jinou skupinou těch, kdo žijí ve vzácné zemi, a pro něž pravidla „správného“ 
řízení pile-upu nemusí platit. Teprve se učí a není jejich vinou, že se nenaučili zásadám 
dobrého provozu, dokud pobývali v běžné zemi. Zaslouží si naši trpělivost, protože je lépe, 
jestliže při  pobytu ve vzácné zemi zvládnou alespoň pár pomalých spojení, než kdyby 
nebyli  v éteru  vůbec.  Totéž  lze  říci  i  o  operátoru,  který  nebyl  vystaven  pile-upu nikdy 
v minulosti. Nejlepším příkladem takové situace, s nímž jsem se setkal, byl Alan, ZD9CQ. 
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K získání  radioamatérské  koncese  jako  užitečného  nástroje  k překonání  roční  doby 
osamocení na vzdálené základně na Gough Island se rozhodl před tím, než odejel z Jižní 
Afriky.  Vůbec  první  spojení  navázal  pod  velmi  vzácným  prefixem  ZD9.  Během  roku 
navázal 3.000 spojení, dokonce se sám naučil telegrafii, a než po roce odejel, navázal 
tímto druhem provozu několik spojení. A to je právě to úchvatné. Zaslechne-li na pásmech 
vzácnou volací značku DX-man sedící v pohodlí svého domácího HAM-Shacku, nadchne 
se a zatouží navázat spojení. Když se mu nedaří prorazit, může začít ztrácet trpělivost a 
může být frustrován, že vzácná stanice nerozdává spojení tak rychle, jak by bylo žádoucí. 
Radím, aby se netrpělivý DX-man zhluboka nadechl a uvědomil  si,  že ten človíček na 
druhé straně nemusí být zkušený operátor. Buďme trpěliví a schopni porozumění.
Pro účastníka skutečné DX expedice je  ovšem cílem navázat  ve vyměřené době tolik 
spojení,  jak je  jen možné,  a  vše směřuje jen k tomuto cíli.  Stejnou prioritou je zapsat 
spojení tak přesně, jak je jen možné, a postarat se, aby ten na druhé straně měl jistotu, že 
je ve staničním deníku uveden správně.

Druhy provozu
Mým oblíbeným druhem provozu je CW a 99,9 %  mého vysílání se odehrává telegraficky. 
Naše hobby má mnoho odvětví a každé z nich má další pododvětví. Někteří lidé pracují 
v širokém záběru a jiní se specializují. Svou specializaci bych definoval jako „CW na KV 
pásmech“ (160 – 10m). To je můj obor, to je to, co mne baví. Opakujme: o specializaci 
nelze uvažovat v kategoriích „zaručeně správného“ a „zaručeně špatného“. Nikdo nemá 
POVINNOST pracovat všemi druhy provozu. 
Dvěma hlavními módy jsou CW a SSB. Mnoho účastníků DX expedic navazuje spojení 
oběma  druhy,  někteří  jen  jedním  z nich.  Odhaduji,  že  v počátcích  mého  DX  provozu 
z domova  v šedesátých a sedmdesátých letech většina expedic pracovala více módy, jiné 
jen SSB, avšak expedice s jen CW provozem byly dost neobvyklé. Když jsem tedy na 
samém počátku svého provozu ze vzácných území v sedmdesátých letech pracoval pouze 
CW, vnímal jsem jej jako malý  příspěvek k dosažení rovnováhy.  
Není  pochyb,  že  v posledních  letech  obliba  CW  stoupla.  Zkušenosti  v pile-upech  má 
daleko  více  CW  operátorů  a  můžeme  dokonce  říci,  že  počet  výhradně  CW  expedic 
přesahuje počet výhradně SSB expedic, nebo ho přinejmenším dostihuje. Kdokoli se chce 
stát  skutečným  DX-manem,  musí  samozřejmě  v zájmu  nejvyššího  DXCC  skóre  své 
schopnosti v CW provozu zlepšovat, jinak by mohl snadno přijít o spojení se vzácnými 
lokalitami přístupnými pouze telegraficky.
K uspokojení  zájmu  o  sbírání  pásmových  bodů  byly  v nedávných  letech  v expedicích 
zavedeny digitální druhy provozu, což v DX pododvětví našeho hobby rozšiřuje příležitosti. 
V minulosti stačilo lovcům DXů ke štěstí jedno spojení s každou zemí bez ohledu na druh 
provozu či pásmo. Avšak s tím, jak dnes více a více DX-manů dosahuje plného (nebo 
téměř plného) počtu zemí, odstartoval lov každé země na každém pásmu a všemi druhy 
provozu. To samozřejmě před každého staví podstatně vyšší výzvu a podstatně zmnožuje 
příležitosti k povyražení. V současnosti nabízí mnoho větších DX expedic s více operátory 
alespoň RTTY, a podle množnosti také další digitální módy. Moderní hardware a software 
k tomu pak poskytuje spousty možností.

Provozní techniky
Připomeňme si úvodní poznámky: žádný „správný“ postup neexistuje, uvádím jen osobní 
názory. V dalším textu jsou namátkou popsány některé hlavní aspekty provozu v pile-upu. 
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Většina z nich se vztahuje stejnou měrou ke všem druhům provozu, i když jsem měl při 
psaní na mysli především provoz CW. 
Navázání  co nejvyššího počtu spojení  vyžaduje na straně DX-operátora navazovat  co 
nejstručnější  spojení,  zachovat  však  přitom  i  maximální  přizpůsobivost  vůči  nově 
vznikajícím  okolnostem.  Zvlášť  důležité  je  udržet  si  trvale  situaci  pod  kontrolou.  Pár 
způsobů, jak toho docílit:
o Rozdělení kmitočtů (split) 

Jestliže nás volá  velké množství  stanic,  je  nejlepší  cestou k navázání  maximálního 
počtu spojení přijímat na kmitočtu odlišném od kmitočtu užívaného k vysílání, volajícím 
to  usnadní  poslouchat  DX-stanici  bez  rušení  způsobeného  ostatními  volajícími. 
Otázkou je, jak široký by interval měl být. Míra závisí na operátorských schopnostech 
DX-operátora  a  způsobilosti  jeho  přijímače  rozlišit  různé  signály.  Při  provozu  CW 
obvykle posloucháme v rozsahu o jeden až tři  kHz výše, než vysíláme. Mohu tedy 
třeba vysílat na 28.023 kHz a poslouchat v rozsahu 28.024 – 28.027 kHz. Je-li pile-up 
mimořádný, rozsah se může rozšířit  až na 5-6 kHz, nemyslím ale, že bych byl kdy 
musel přijímat  v rozsahu větším. Příležitostně, třeba v pásmu 30 m, může být kvůli 
nalezení  nerušeného místa  nezbytné  poslouchat  v ještě  vyšší  části  pásma,  rozsah 
přijímaných kmitočtů by ale i  tak měl zůstat omezen. Pro příklad: mohu  vysílat na 
10.103  kHz  a  přijímat  v rozsahu  10.122  -  10.125  kHz.  Přesto  dnes  příležitostně 
slýcháme expedice,  které přijímají  v celém pásmu. Je to ostudné,  protože jsou tak 
obtěžováni ostatní  uživatelé pásma, aniž by to bylo nezbytné. Zkušení volající  totiž 
sledují,  kde  DX-stanice  přijímá,  a  DX-stanice  může  šířku  pile-upu  fakticky  řídit 
ovládáním VFO svého přijímače.  Existují  samozřejmě dva  základní  typy  volajících: 
zkušení,  kteří  sledují,  kde  DX-stanice  přijímá,  a  nezkušení,  kteří  stále  volají  na 
přijímacím  kmitočtu  ohlášeném  DX-stanicí.  Je-li  odstup  vysílacího  a  přijímaného 
kmitočtu příliš velký, vznikne někdy dokonce i dvojí pile-up s mezerou uprostřed.

o Zahájení

Před zahájením provozu (nebo nové etapy provozu) a po volbě pásma, které chceme 
použít, je rozumné si stav pásma ověřit. Znamená to hledat kmitočet, v jehož okolí se 
v rozsahu několika kHz na obě strany nenachází pile-up jiné expedice. Před pár lety to 
nebýval zásadní problém, v současnosti však často vysílá více expedic zároveň. Začít 
vysílat 3 kHz pod kmitočtem, kde vysílá jiná expedice, znamená zadělat si na problém: 
pile-up, který vyvoláte vy (tj. blok těch, kdo vás volají nad vaším vysílacím kmitočtem), 
bude rušit  vysílací  kmitočet  této expedice a bude následovat  patřičný chaos. Naše 
pásma jsou dost široká, aby posloužila všem: což tedy odladit se na nějaký klidnější 
kmitočet?  Není  třeba lpět  na  oblíbených  kmitočtech  expedic.  Během doby jsem si 
vypěstoval zvyk používat kmitočty končící trojkou, tedy 28.023, 24.983, 21.023, 18.073 
apod. Když kontroluji tyto kmitočty před zahájením provozu a hledám pile-upy  jiných 
expedic,  mám samozřejmě na výběr:  buď přejít  na  jiné  pásmo nebo  do jiné  části 
pásma téhož. Stále jde o maximalizaci počtu spojení v logu v dané omezené době a 
zároveň o maximalizaci potěšení druhých. K naplnění žádného z těchto cílů neposlouží 
rušení jiného pile-upu. Po výběru kmitočtu obvykle jen párkrát vyšlu vlastní značku – 
většinou se hned objeví nějaký volající. Pile-up vznikne v závislosti na podmínkách na 
pásmu  a  na  vzácnosti  mé  značky  obvykle  rychle.  Protože  princip  příjmu  „up“  má 
umožnit volajícím příjem vzdor rušení způsobenému ostatními volajícími, je rozumné 
přejít na provoz split, jakmile začne volat současně tři až pět stanic. Nestane-li se tak, 
lze pokračovat v příjmu na vlastním vysílacím kmitočtu až do doby, než počet volajících 
vzroste.  Soudobý vliv  DX-Clusteru je  velmi  znatelný:  pile-up doslova exploduje 3-4 
minuty po zahájení provozu. Jako XT2DX jsem byl v říjnu 2002 při provozu v pásmu 40 
m v CQ WW CW Contestu připojen k mezinárodnímu DX-Clusteru, a žasl jsem, jak 
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rychle  reagoval  cluster  na  změny  mého  kmitočtu,  když  jsem  se  několikrát  musel 
přeladit.  Spoty  evropských a  japonských DX-manů o  XT2DX se  na mé obrazovce 
objevily během pár okamžiků.

o Obsah vysílání 
Vše, co vysíláte, mělo by být nanejvýš stručné, cílem je však i velký počet spojení a 
maximální přesnost. Čtyřmi základními údaji jsou: vaše značka, značka protistanice, 
report a informační zprávy. Myslím, že (při dodržení zásady stálé přizpůsobivosti vůči 
okamžitým  změnám  okolností)  by  značka  a  report  protistanice  měly  být  vyslány 
v každém spojení, vaše značka by měla být opakována velmi často (třeba jednou za 
minutu), ne však nutně v každém spojení. Informační zprávy (QTH, QSL info, údaje o 
provozu split) 2 - 3 krát za hodinu. V zájmu rychlosti spojení by report při CW měl být 
vždy „5NN“, což zjevně není účelné ani  pro informaci  o síle signálu,  ani pro účely 
diplomu DXCC, má to však zcela zásadní význam pro plynulost provozu: aby volající 
stále věděli, co se právě děje a kdy mají volat. Během každého spojení by v zásadě 
měly být vyslány dvě relace. Při  odpovědi na zavolání by to měla být relace „jeho-
značka 5NN“, jako druhá relace pak „TU moje-značka“. Pokud zachováme obsah obou 
těchto relací se železnou pravidelností, budou se volající v pile-upu moci spolehnout na 
rytmus provozu a budou vědět, že mají začít vysílat právě jen v okamžicích, kdy uslyší 
„TU“, a nikoli tehdy, kdy zaslechnou „5NN“. Druhá relace by měla v každém spojení 
obsahovat i případné pokyny. Může znít např. „TU G3SXW UP“, nebo „TU G3SXW EU 
UP“. Těm, kdo v pile-upu vysílají dlouhou dobu, se může zdát zbytečné slyšet takové 
informace znovu a znovu, jenže k pile-upu se stále připojují další stanice. A kromě toho 
(a znovu): udržování rytmu nesmírně přispívá plynulosti provozu. 

o Rychlost vysílání CW  

I když by se mohlo zdát, že rychle znamená dobře a rychleji ještě lépe, důležitější je ve 
skutečnosti  vyváženost  umožňující  maximálně spolehlivou  komunikaci.  Znamená to 
vysílat  tak  rychle,  jak  okolnosti  dovolují  (aby  se  maximalizoval  počet  spojení 
zaznamenaných  v deníku),  soudím  ale,  že  navíc  existuje  hranice  rychlosti,  za  níž 
komunikace selhává, protože mnozí volající už nestačí přijímat. Jde o rychlost snad 
kolem 36 WPM. Po většinu času provozu na KV pásmech mám rychlost nastavenu 
okolo  32 – 35 WPM. Jako vždy, hlavním cílem je zaznamenat do staničního deníku 
tolik volajících tak rychle a přesně, jak je jen možné. Pokud jsou výsledkem přílišné 
rychlosti opakované relace a nedokončená spojení, je přemrštěné nastavení rychlosti 
klíče kontraproduktivní. Podmínky se mění: jsou-li  signály slabé, třepotavé, zatížené 
ozvěnou,  nebo  ubývá-li  volajících,  je  třeba  rychlost  snížit.  Před  nedávnem  jsem 
pracoval z domova a sledoval expedici na Conway Reef (3D2/cr). Operátor se snažil 
pracovat  s Evropou,  jenže  byl  slyšet  439.  Vysílal  z počítače  rychlostí  50  WPM  a 
navázal velmi málo platných spojení. Taková chlubivá demonstrace CW „schopností“ 
není opravdu dobrá k čemukoli. 

o Stále pod kontrolou
Hlavním nástrojem maximalizace počtu spojení je udržení si pile-upu pod kontrolou, 
čehož  nejsnáze  dosáhnete  zachováním  rytmu  provozu  a  vysíláním  v pravidelných 
intervalech. Zvlášť nezbytné je trvání na stanovených pravidlech. Řeknete-li „Europe 
only“, načež hned navážete spojení se Severní Amerikou, spolehlivě vznikne chaos, 
protože každý se bude cítit oprávněn volat bez ohledu na vaše pokyny. Totéž nastane, 
když po zavolání „QRZ G3S?“ odpovíte na volání z UA0. Počítat s lidskou povahou je 
nezbytné.  Nejlépe  ovšem  kontrolu  nad  pile-upem  udržíte,  jestliže  se  vám  podaří 
pokaždé  vyluštit  z pile-upu celou  volací  značku.  Chce  to  cvik,  ale  u  volajících  tím 
zvyšujete důvěru, že se jim podaří navázat spojení, přispíváte i svižnému provozu a 
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růstu počtu QSO za hodinu. I volající budou tak svižní, jako vy, a maximálně omezí 
délku svých relací. 

o Počet QSO za hodinu (rate) 
Navázání expedičního CW spojení zabere při tempu cca 30 WPM jen asi 6 sekund. To 
vede k teoretickému rate 600 QSO za hodinu,  což je  ovšem v praxi  nedosažitelné, 
neboť  v provozu  vždy  dochází  k prodlevám.  Světový  rekord  drží  N5KO,  když  při 
provozu HC8N dosáhl 234 QSO za hodinu. Moje vlastní „hvězdná hodina“ odpovídá 
přesně  200  QSO/hod.  při  provozu  CN5N.  Rozhodujícími  činiteli  jsou  schopnosti 
operátora  a  velikost  pile-upu.  Při  expedičním  provozu  obvykle  příliš  velký  počet 
volajících brání přijmout pokaždé napoprvé úplnou značku a opakování je nutné. Čím 
větší  je  pile-up,  tím nižší  bývá  rate.  Každý  obstojně  schopný  operátor  by  měl  být 
schopen navázat 120 spojení v hodině (tedy jedno za půl minuty), a měl by se snažit o 
140. Podle mých zkušeností rate 160 vyžaduje skutečné soustředění a při 180 a více 
se už opravdu zapotíte. Údaje se vztahují  k plné hodině, tj.  souvislým 60 minutám. 
Krátkodobě  vám  měřič  rate  na  obrazovce  počítače  jistě  ukáže  ještě  vyšší  údaje, 
obvykle  ovšem jen  na  pár  minut.  Dosažení  takového  tempa  předpokládá  přijmout 
značku napoprvé pokaždé, nebo aspoň u většiny spojení. Pokud toto pile-up umožní, 
většina volajících zjistí, že mohou  vysílat svou značku jen jednou. Opakujme: plný BK-
provoz  je  přitom  velkou  výhodou:  odpovídat  volajícímu  začnete  hned  potom,  kdy 
poprvé vyslal svou značku, jenže volající třeba pokračuje ve vysílání druhé značky, a 
teprve pak přejde na příjem. QSK vám umožní tuto skutečnost zaregistrovat, přestat 
vysílat a vyčkat s odpovědí, dokud volající nedokončí své volání. QSK vás tak zbavuje 
zátěže: můžete začít  vysílat  hned po prvním vyslání značky volajícím bez toho, že 
byste  musel  čekat  nějakou  tu  vteřinu  ke  zjištění,  zda  nebude  pokračovat  druhým 
vysláním značky -  což byste díky QSK zjistil.  Bez QSK by mezi  vašimi  relacemi a 
relacemi  volajícího,  který  setrvává  u  dvojího  vyslání  vlastní  značky,  těžko  došlo 
k potřebné synchronizaci, bylo by nutné opakovat relace, rate by klesal, to vše ke zlosti 
všech zúčastněných.    

o Sítě (nets)  

Osobně jsem se nikdy nezúčastnil  provozu v sítí,  protože jde o mimořádně pomalý 
způsob navazování spojení, nemám ale samozřejmě výhrady, zúčastní-li se ho druzí – 
jde o jejich rozhodnutí, třeba je takový provoz víc baví. Sítě obvykle spíš, než účastníci 
expedic, užívají obyvatelé vzácných zemí, a jejich zájmy mohou proto být i jiné, než 
DX-ing.           

o Seznamy (lists)
Nenacházím žádný rozumný důvod navazovat spojení podle listu. Nejen tak rychlost 
navazování spojení padá na hlemýždí tempo, je to však i nelogické: proč navazovat 
dvě spojení, první k přijetí stanice do listu a druhé k výměně reportů, když je snazší 
předat report hned po prvním přijetí značky a spojení je hotovo? Sítě a listy jsou snad 
pro  méně  zkušené  operátory  pomocí  k překonání  potíží  s příjmem  v pile-upu,  pro 
všechny by ale bylo lépe, kdyby čas věnovali osvojení si běžného expedičního provozu 
„free-style“ praxí na pásmu, což by DX-manům umožnilo navazovat spojení. Přineslo 
by to daleko více uspokojení, než spoléhání na pomoc druhých.  Ale jistě, stále platí: 
každý, jak je mu milé…   

o Neúplné značky

Vysílání pouhých dvou posledních písmen značky při volání DX-stanice je dnes v CW 
pile-upech naštěstí velmi vzácné. Doporučuji vyhnout se tomu, neboť výsledkem je jen 
snižování rate. Slyším-li stanici vyvolávající pouze svůj sufix, schválně se odladím a 
hledám místo ní někoho jiného. Dokonce si zakládám na tom, že se k ní vrátím, jakmile 
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vyšle  svůj  znak kompletně:  třeba to  operátorovi  něco napoví… V praxi  ovšem DX-
operátor odpovídá na volání neúplnými značkami nejčastěji proto, že jsou tím jediným, 
co se mu podaří z pile-upu vyluštit. V takovém případě jde ovšem o něco jiného: může 
jít o nejúčinnější způsob, jak navázat spojení co nejrychleji, i když to vyžaduje jednu 
relaci navíc. V zásadě by ale volající měli vždy volat úplnými značkami. Odpovídá-li 
expedice mimořádně rychle na volání neúplnými značkami, třeba vysláním pouhého 
„G3?“, jde o další zdroj chaosu. Takové zavolání trvá méně než sekundu, a je velmi 
pravděpodobné, že většina volajících je nezaslechne. Ti vysílají  současně (většinou 
bez  QSK)  své  volací  značky,  a  když  přestanou,  neslyší  žádnou  reakci,  takže  ve 
vysílání značek pokračují. DX-operátor, který používá tuto taktiku, by se neměl divit, že 
většina volajících stanic zdánlivě ignoruje jeho směrovou výzvu a pokračuje ve volání. 
Pro  DX  stanici  je  lépe  vydržet  o  něco  déle  a  vyslat  z volací  značky  o  něco  více 
(poslouží i „G3S“), a případně odpovědět „G3S? 5NN“.

o Volání zeměpisných oblastí
Volání zeměpisných oblastí je velmi účinným nástrojem snižování velikosti pile-upu a 
zvyšování rate. Volání jednotlivých zemí je riskantní, neboť jich je příliš mnoho na to, 
aby každé z nich bylo možno věnovat spravedlivý díl času. Volání podle čísel v prefixu 
často  vyvolá  v pile-upu frustraci,  při  CW provozu  je  spíš  nezvladatelné,  někdy  ale 
pomáhá rozlišit směrové volání příliš velkých oblastí, třeba světadílů. Někdy tedy volám 
„EU ONLY“ (Evropa), „NA“ (Severní  Amerika) či „JA“ (Japonsko). Při takovém způsobu 
provozu  je  třeba  požadovaný  směr  uvést  na  konci  každého  spojení.  V praxi  „NA“ 
znamená Ameriku (severní i jižní), „JA“ znamená kohokoli v Asii, můžete ale slyšet i 
volání „AM“ (Jižní i  Severní Amerika) nebo „ASIA“. Když pracujete kolem 23.hodiny 
GMT ze severní Afriky v pásmech 40/30/20 m, přicházejí volání současně ze všech 
směrů: z Evropy, Japonska i Jižní a Severní Ameriky. Vzniká tím masivní pile-up, a pak 
je někdy účelné volat podle kontinentů. Rostoucí frustraci volajících je rozumné předejít 
změnou  kontinentu  každých  5-10  minut.  Dalším  dobrým  důvodem  ke  směrovému 
volání je zvýhodnění nějaké oblasti při krátkodobém otevření pásma daným směrem. 
Skvělým příkladem byl  provoz ZD9SXW (Tristan  da Cunha).  Ke konci  třítýdenního 
provozu  mne  zavolala  stanice  KL7  –  byla  to  úplně  první  stanice,  kterou  jsem po 
mimořádně obtížné trase z Aljašky slyšel. Ihned jsem odpověděl dlouhým voláním „KL7 
ONLY“,  což jsem musel opakovat několikrát, aby to zachytil celý velký pile-up stanic, 
které měly utichnout. Po třetím zavolání se pile-up zmenšil snad na čtvrtinu, přesto bylo 
ještě dost volajících. Vylovil jsem další KL7 a pak znovu vyslal „KL7 KL7 KL7 ONLY 
KL7“. Začal jsem být trochu rozzlobený, že stále ještě volá tolik stanic, i když jen pár 
z nich může být KL7, jenže jsem se moc mýlil: VŠECHNY byly KL7! Rychle jsem jich 
udělal  asi  15  …  Dnes  jsou  stanice  KL7  spíš  vzácné,  takže  pile-up  z Aljašky  byl 
ojedinělým životním zážitkem. Tím, co umožnila směrová výzva, jsme byli nadšeni já i 
hoši  z  Aljašky.  Během těch asi  10 minut  mne nepřetržitě  volal  také jeden N0+3 – 
nepochybně si tím zkazil jméno a jiné stanice ho častovaly vysíláním „LID“, já jsem se 
ho však snadno zbavil odladěním VFO.

o Ztráta trpělivosti

Špatní operátoři v pile-upu mne ke ztrátě trpělivosti doženou snadno, jenže – jako jindy 
v životě – to nepomůže nikomu. Ostatně: povyrážíte se na dovolené. Nejlépe je nabrat 
zhluboka dech a zkusit ignorovat příčinu zloby. Když to nepomůže, opusťte na chvíli 
zařízení  a  projděte  se  –  je  to  lepší,  než  ztratit  nervy  úplně.  A za  žádnou  cenu 
nezačněte na pásmu pořádat přednášky nebo dávat pile-upu lekce. Buď vám nebudou 
rozumět, nebo se tak aspoň budou tvářit. Půjde o ztrátu času, protože se to bude týkat 
jen  malého  počtu  volajících.  99  %  zkušených  operátorů  by  nemělo  být  nuceno 
poslouchat tak nemilé vysílání.
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o Ustaviční volající
Hlavním zdrojem zlobení a nejčastější formou špatného provozu je „ustavičné volání“. 
Takový operátor vysílá svou značku znovu a znovu, naprosto ignoruje vaše pokyny a je 
těžké se s tím vypořádat. Obvykle má silný signál a vám se může zdát, že nejsnazším 
způsobem, jak problém vyřešit, je rychle s ním udělat spojení a zbavit se jeho rušení. 
Ve skutečnosti  je  to  riskantní,  protože to  uslyší  mnozí  jiní  a  budou to  vnímat  jako 
znamení, že nejlepším způsobem průniku pile-upem je začít ustavičně volat. Trvejte 
striktně na svých vlastních pokynech a nenechte se svést k jejich porušení. Pokud jste 
volali „G3S?“, trvejte na tom, dokud nezachytíte úplnou značku a stanice není v deníku, 
i  kdyby  to  vyžadovalo  několik  relací.  Dlouhodobě  je  to  účinnější  (s  ohledem  na 
maximalizaci  počtu spojení),  než dovolit,  aby na kmitočtu vypukla anarchie tím,  že 
zavoláte jinou stanici.  Ustaviční  volající  jsou v menšině,  jejich počet  však roste.  Je 
pravda, že na vině jsou většinou Evropané, choroba se však šíří i do jiných částí světa. 
Jediné dlouhodobé řešení je, že DX-operátoři jim naprosto znemožní těžit z této taktiky 
a úplně s nimi přestanou navazovat spojení. Případně se tato myšlenka rozšíří, viníci 
se poučí a současný stav se zlepší. Nejsem ale optimista, že by se tak stalo za mého 
života.

o Tail-ending

Jen velmi málo operátorů plně rozumí podstatě tail-endingu a ví, jak ho správně využít. 
Mnozí se chybně domnívají,  že jde o zavolání v době,  kdy předchozí spojení ještě 
probíhá.  Chyba!  Ve skutečnosti  jde o zavolání  v době,  kdy předchozí  spojení  ještě 
probíhá,  ALE jen  potom,  kdy  všechny  podstatné  údaje  (značky  a  reporty)  byly  už 
oboustranně vyměněny. To provedete typicky tak, že vyšlete svou značku jen jednou, 
vysokou rychlostí, nepatrně mimo kmitočet a přesně v okamžiku, kdy operátor, s nímž 
DX-stanice pracuje, vysílá už jen něco nepodstatného, třeba jméno nebo „73 GL“. Pak 
je na DX-operátorovi, zda je schopen přijmout tuto kratinkou relaci, zda se rozhodne 
porušit rytmus provozu a spojení s vámi naváže. Doporučenou četbou na toto téma je 
„DXpeditioning Basics“ Wayne Millse (str. 13), a také příslušná kapitola ve „Where Do 
We Go Next“ OH2BH. Pracuje-li se správně, je tail-ending rajskou hudbou pro uši a 
známkou vysoké úrovně provozu. Lze se však o něj pokusit jen tehdy, je-li jisté, že 
nerušíte  podstatnou  korespondenci,  a  nelze  se  o  něj  pokoušet,  je-li  jasné,  že  DX 
stanice tail-ending nepřijímá. Nejlepším DX-operátorem v tomto směru je Andy, G3AB 
(G3ZVJ). tail-ending přijímá téměř vždy, je-li správně proveden. Zábavnou zkušenost 
jsem udělal jako ZL7/G3SXW. Volal mne K1DG perfektně provedeným tail-endingem, 
signál byl velmi silný. Reagoval jsem „K1DG 5NN easy“, on odpověděl „HEE 5NN TU“ 
a oba jsme šli po svých se spojením spolehlivě uloženým v deníku. Po pár minutách 
jsem vylovil další dokonale načasovaný tail-ending, ukázalo se, že jde opět o Douga, 
K1DG, volajícího pod jinou značkou. Vyslal „5NN DG 10W“ na znamení, že vysílá QRP 
s pouhými 10 W. Jeho signál byl samozřejmě přiměřeně slabší, asi 569. Po dalších pár 
minutách  jsem zachytil  další  dokonalý  tail-ending,  byl  to  Doug  pod  třetí  volačkou. 
Tentokrát vyslal  „5NN DG 100MW“ – vysílal  jen 100 mW. Jeho signál  byl  opravdu 
slabý, tak 529, šlo ale o skvělý důkaz, že i QRPP stanice mohou prolomit pile-up: je-li 
načasování přesné, pak na síle signálu nezáleží. 

o Oboustranná spojení
Spojení  v pile-upu jsou tak  kratinká,  že  pojem „oboustranný“  je  trochu nepříhodný, 
přesto  jsem  ale  zásadním  zastáncem  principu,  že  platí  jen  oboustranné  spojení, 
zatímco jednostranné je příznakem SWL. Obě stanice by měly přijmout přinejmenším 
značku protistanice a každá by si měla být jista, že šlo o oboustranné spojení. Podle 
mých  zkušeností  dochází  k nejhorším  případům  jednostranných  spojení  na  TOP 
bandu. DX-man volá a volá DX-stanici, jenže je naprosto jasné, že ji nepřijímá. Na to 
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náhle začne vysílat report, ovšem časování je naprosto nesprávné. Dnes, v době DX-
Clusteru, který oznámí značku i kmitočet, je to konec konců jen časování, které nám 
napoví, zda spojení bylo oboustranné či nikoli. Při jedné nezapomenutelné příležitosti 
jsem pracoval  jako ZD9SXW v pásmu 160 m. Zdálo se, že pásmo je jednosměrně 
otevřeno na východní pobřeží USA. Slyšel jsem spoustu stanic, které mne volaly ale 
zjevně mne neslyšely, přesto volaly dál. Odpověděl jsem jedné stanici a vyslal jí report, 
jenže operátor mne buď uprostřed mé relace začal volat znovu (což jsem díky plnému 
CW BK slyšel), nebo mi bezprostředně neodpověděl a pak začal znovu a znovu vysílat 
svou značku. Ty nejsilnější stanice vydržely takhle volat třeba i hodinu. Odpovídal jsem 
jim mnohokrát ale navázání oboustranného spojení se prostě nepodařilo. Podle všeho 
mne operátoři vůbec neslyšeli a zkoušeli jen naslepo volat na kmitočtu, který ohlásil 
DX-Cluster. Pak začal zčistajasna jeden z nich vysílat několikrát „559“, a po přestávce 
vyslal k ukončení spojení „R R TU TU“. Přestal jsem vysílat, protože bylo jasné, že jde 
o fiktivní QSO, které se odehrává jen v jeho představách. Později jsem dostal i jeho 
QSL lístek a vrátil mu ho s poznámkou „Not in Log“: dodnes mi to neodpustil, jenže co 
jiného jsem mohl dělat?

o Práce se slabými stanicemi
Příznakem operátora se zkušenostmi z pile-upu je schopnost vylovit z pile-upu slabší 
stanici  spíš, než jednoduše přijmout nejsilnější signál. To je samozřejmě podmíněno 
kmitočtovým rozprostřením signálů:  mají-li  všechny CW signály stejnou výšku tónu, 
prostě vám nezbývá, než odpovědět tomu nejsilnějšímu. Rada slabším stanicím: vždy 
vysílejte poněkud mimo kmitočet. Je-li  však vaše stanice QRP, nikdy nevysílejte na 
konci značky „/QRP“. Příliš často se stává, že ve všem tom rušení přijme DX-operátor 
jen část značky, a často slyším jen „QRP“ a nic jiného ze značky samé; pokud by 
volající  vyslal  jen  značku bez údaje  za  lomítkem,  mohl  bych ho zachytit.  Když už 
mluvíme o milovnících QRP, nepožadujte, prosím, abych na lístky pro vás psal „QRP“. 
Nejde o část značky, a jakou já mám možnost znát výkon vaší stanice? Slabý signál 
může  být  způsoben  QRP výkonem,  špatnou  anténou  nebo  špatnými  podmínkami 
šíření. Zajisté, pokud máte tak enormně silný signál, jako G4BWP, DJ2BW či JA0DAI, 
pak  každému  DX-operátoru  dá  přímo  práci  neodpovědět  na  vaše  první  zavolání, 
protože jste v jeho sluchátcích tak silní. QRP DX-mani se však musí obrnit spoustou 
trpělivosti.  To  dokládá  dvoustranné  QRP  spojení  s G3XJS,  které  jsem  navázal 
z ZD9SXW. Vypínal jsem stanici a vyslal „QRX 30 MINS LUNCH“. Po půlhodině jsem 
se vrátil k zařízení, nasadil si sluchátka a slyšel Petra, G3XJS, jak mne volá. Byl slabý, 
kolem 449, byl však přesně na kmitočtu mého posledního spojení před odchodem na 
oběd. Nevím, jak dlouho mne volal, doufejme, že ne celých 30 minut. Protože vím, že 
je zarytý QRP DX-man, odpověděl jsem s VF výkonem staženým na 5 W a navázali 
jsme oboustranné QRP spojení. Bylo prima!

o Práce s pomalými operátory     

Ta nemusí nezbytně snížit rate. I když sám vysílám kolem 33 WPM, je úplně běžné 
navazovat spojení se stanicemi vysílajícími daleko nižšími rychlostmi. Pokud je provoz 
přiměřeně  krátký  (značka  se  před  přechodem  na  příjem  vysílá  jen  jedenkrát)  a 
efektivní, pak má pomalejší operátor stejně dobrou šanci prorazit pile-up, jako operátor 
rychlejší.  Nízká rychlost sama o sobě obvykle není překážkou navázání spojení. Je 
však třeba vyhnout se změnám rychlosti během spojení, protože to může DX-operátora 
zmást.  Jeho  uši  jsou  nastaveny  na  určitý  signál  (kmitočet,  výška  tónu,  síla,  tón, 
rychlost),  a  změníte-li  kteroukoli  z těchto  charakteristik  mezi  první  a  druhou  relací, 
riskujete ztrátu spojení. 
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o Podvádění   
Podle mého názoru je velmi vzácné. Nechme stranou podivnou psychologii, která vede 
k podvádění.  Většině  podvodů  se  lze  postavit  odmítnutím zaslání  QSL za  spojení, 
která  nejsou  v deníku.  To  můžeme změkčit  určitou  flexibilitou,  když  pošleme lístky 
stanicím, jejichž značka v deníku je postižena drobnou chybou. Způsobem podvádění, 
který  se  v poslední  době  rozmáhá,  se  zdá  být  situace,  kdy  DX-man  pokračuje 
v navazování spojení s DX-stanicí pod značkami svých přátel. Příležitostně se nám to 
stává mnohokrát  za sebou a může to vyvolat  i  malé popuzení.  Nezapomenutelnou 
příhodu jsme zažili  poslední den pobytu na Cocos Islands,  kde jsem pracoval jako 
VK9CXW. Zavolala mne silná španělská stanice s charakteristickým stylem klíčování. 
Operátor pak pokračoval ve volání pod spoustou dalších španělských značek, ovšem 
pokaždé jsem ho snadno rozpoznal. Bylo to o to víc rozčilující, že s většinou značek, 
které  používal,  jsem  už  pracoval  –  jeho  kamarádi  byli  už  v deníku  a  on  se  ani 
neobtěžoval si to ověřit, prostě jen myslel, že kamarádi ta spojení potřebují. Když jsem 
věc později popsal svým přátelům, G3TXF/VK9CXF a G3MXJ/VK9CXJ, řekli, že ten 
EA provedl to samé i jim. Je mi líto, ale právě to je velmi sobecké. Ta silná stanice 
volala nás tři celkem 20-30 krát, což znamená jiných 20-30 stanic, kterým znemožnila 
dostat se do deníku.

Vytrvalost
Dobrý  výkon  znamená  navázat  spolehlivě  spoustu  spojení  během  krátké  doby,  což 
vyžaduje  dlouhodobé  soustředění.  Jsou  tedy  kladeny  stejné  nároky  na  schopnosti  a 
vytrvalost, jako u závodníků. Každý má svůj vlastní způsob, jak toho dosáhnout. Musím 
samozřejmě připustit, že s rostoucím věkem se schopnost soustředění omezuje na kratší 
časové úseky: pryč je doba, kdy jsem dokázal vysílat nepřetržitě 10-12 hodin. Dnes musím 
dělat přestávky, byť jen na pár minut. 
I  když  existuje  spousta  námětů  včetně  způsobu  stravování,  odvodnění  a  pohodlného 
sezení,  jde ponejvíce a hlavně o otázku motivace.  A s tou jsem neměl nikdy problém, 
protože prožitek poslechu pile-upu se spoustou stanic, které vás volají, vás bohatě stačí 
plně upoutat. 
Únava se samozřejmě nakonec dostaví. Pak jde o to, abyste dobře znali vlastní možnosti 
a dobře volili okamžik, kdy je moudré přestat, než spolehlivost provozu klesne a vysílání 
vás přestane bavit. Je lépe dělat krátké přestávky v delších intervalech. Také volba doby 
spánku je zcela individuální. Dnes mi vyhovuje jedna delší a několik kratších, tj. jedna o 
asi 4-5 hodinách a 2-3 další o 1-2 hodinách. Celková denní doba provozu je samozřejmě 
kratší, než v závodě, kde vám nezbývá, než vysílat naplno 1-2 dny. Při expedici v trvání 1-
2 týdny je průměrná denní doba provozu asi 10-12 hodin.

Podmínky šíření      
Pochopení  podmínek šíření,  především do vaší  cílové  oblasti  a  na  vašich  oblíbených 
pásmech, je významnou, prakticky zásadní podmínkou. Tato schopnost se buduje léta, lze 
ji  ovšem  podpořit  použitím  počítačových  predikčních  programů.   Před  výjezdem  si 
podmínky vždy analyzuji, což mi umožňuje zorientovat se v místních okolnostech rychleji, 
než  pouhým  ověřením  přímo  na  pásmu,  a  někdy  se  mohu  předem  vyvarovat  i 
nepoužitelných otevření pásem.
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Ještě důležitější je, že rozvaha podmínek šíření může přispět správnému určení priorit 
expedice.  Mou cílovou oblastí  je  přirozeně západní  Evropa:  není-li  vyhlídka,  že dojde 
k otevření pásma 160 m tímto směrem, nebudu samozřejmě muset uvažovat o zajištění 
antén pro toto pásmo. Není-li šance na otevření pásem 12 a 10 m, pak jistě vynaložím 
méně času na jejich sledování.
Čas východu a západu Slunce a večerní hodiny jsou nepochybně nejproduktivnější a patří 
mezi nejvíc fascinující, což platí bez ohledu na to, kde se nacházíte. Pokud se ale náhle 
ocitnete na vzácném místě a bez představy, co očekávat od podmínek šíření, pak budete 
jednoduše pracovat s každou stanicí, kterou uslyšíte, a budete pohotově využívat otevření 
pásem do různých částí světa. 

Volání DX-stanice
Často mne lidé žádají o radu, jak proniknout pile-upem. Jak se dovolat rychleji?
Převážně jde o otázku operátorských schopností.  Silný signál je samozřejmě výhodou, 
jenže  QRP  DX-operátoři  potvrdí,  že  velký  výkon  není  nezbytný.  Na  prvém  místě 
dosáhněte co největšího vyslaného vf výkonu, což hlavně znamená dopravit co nejvíce 
výkonu ze zařízení do antény. Nejlepší radou ke zvýšení síly signálu je zvýšení antény nad 
terénem. Dokonce už jen 3 metry navíc přinesou skutečné zlepšení.
Po stránce operátorské hraje skutečně velkou roli zkušenost, kterou opravdu nelze ničím 
nahradit, a kterou, bojím se, nelze získat rychle. Rychle můžete nastudovat literaturu a 
získat rady znalých, většinu se ale musíte naučit sami. Nejlépe je pečlivě sledovat, co 
dělají zkušení: pokud ve vašem okolí žije úspěšný DX-man, sledujte prostě jeho způsob 
provozu a všímejte si i detailů.
o Poslech

Staré pravdivé klišé praví: poslouchej, poslouchej, poslouchej. Poslouchej bystře. Před 
zavoláním DX-stanice  věnujte  pár  minut  poslechu  DX-stanice  i  pile-upu,  slaďte  se 
s rytmem provozu, časováním, tempem vysílání i příjmu CW, sledujte odskok kmitočtů, 
na kterých DX-stanice pracuje. 

o Kmitočet
Prakticky nejdůležitějším uměním je vysílat na správném kmitočtu, tj. na kmitočtu, kde 
DX-stanice poslouchá.  Dnes většina expedic  pracuje s odskokem kmitočtů,  obvykle 
přijímají výše, než je jejich vysílací kmitočet. Proto se čas věnovaný poslechu pile-upu 
opravdu vyplatí.  Najděte stanici,  s níž  DX právě pracuje (obvykle  to  poznáte podle 
relace „5NN“)  a  zkuste po několik  spojení  sledovat,  jak se mění  kmitočet,  kde DX 
přijímá.  Jen  zřídka  se  stane,  že  DX-stanice  ukončí  provoz  právě  v během  tohoto 
studia,  nebojte  se  tedy,  že  tak  přijdete  o  příležitost  ke  spojení.  Transceiver  typu 
FT1000MP je výhodou: můžete současně slyšet  oba kmitočty.  Co však potřebujete 
rozhodně, je transceiver se dvěma VFO, stejně tak i obeznámení se s prací v režimu 
kmitočtového odskoku – splitu.  Většina DX-operátorů zpracovává pile-up ustáleným 
postupem, jejich metodu tedy vysledujete během  pár okamžiků.  Příklad: operátor DX-
stanice  přijímá  volání  na  stále  stejném  kmitočtu  (řekněme  1  kHz  nad  vysílacím 
kmitočtem), dokud pile-up nevzroste natolik, že už nedokáže vyluštit značky volajících 
stanic. Pak se obvykle popoladí výše, dokud nenajde nerušený signál – tato změna 
může  být  i  docela  malá,  třeba  100-200  Hz.  Takto  postupně  pokračuje,  dokud  se 
nedostane cca 4-5 kHz nad svůj vysílací kmitočet, a pak se obvykle vrátí na začátek, 
jeden kHz nad vysílací kmitočet, a celý postup se opakuje. Mnohokrát shledáte, že 
postup je  naprosto pravidelný.  Pokud jednotlivé  kroky sledujete,  zjistíte,  jak naladit 
vlastní vysílací kmitočet na místo, kde bude pravděpodobně poslouchat v dalším kroku, 
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a  umožníte  tak,  aby  váš  signál  v pile-upu  rozpoznal,  protože  budete  na  relativně 
nerušeném kmitočtu.  Přinejmenším zjistíte,  že vaše šance na dovolání se ohromně 
zvýšily oproti volání naslepo, a úspěch dosažený tímto způsobem přinese mnohem víc 
radosti a uspokojení. Nelze-li sledovat přijímací kmitočet DX-stanice, volejte naslepo. 
Pokud  jsou  podmínky  šíření  ideální  a  váš  signál  je  na  straně  DX-stanice 
pravděpodobně velmi silný, volejte v místě nejvyšší hustoty pile-upu. To však nejčastěji 
nebude váš případ, pak zkoušejte volat na co možná nejčistším kmitočtu lehce nad 
hlavním  pile-upem.  Všimněte  si,  že  mnoho  evropských  operátorů  DX-stanic  má 
tendenci poslouchat o 1 kHz výše, většina Američanů a Japonců o 2 kHz výše. 

o Časování 
Dalším faktorem podmiňujícím úspěch je přesná znalost okamžiku, kdy je třeba vyslat 
svou značku. V soudobých poměrech vyšleme svou značku obvykle jen jednou, krátce 
posloucháme,  a  nezačne-li  DX-stanice  vysílat,  vyšleme  značku  znovu.  Tak 
pokračujeme bez toho, že bychom změnili  vysílací  kmitočet: je možné, že nás DX-
stanice zaslechla a čeká na další naše volání, aby měla naši značku úplnou.

o QSK

Užití  plného BK při  CW provozu znamená velké,  opravdu velké plus.  Patříte-li  k té 
většině, která tvrdí, že nerada slyší ve sluchátkách stále QRM, radím vám přemoci se a 
zvyknout si na ně, přínos může být opravdu mimořádný. Představte si, že voláte DX-
stanici:  vyšlete  svou  značku,  posloucháte,  neslyšíte  odpověď,  opět  vysíláte  svou 
značku a tak stále dokola. Když váš VOX odpadne potřetí, slyšíte DX-stanici, jak vysílá 
„5NN“, jenže jste nezachytil značku stanice, kterou DX zavolal během vašeho vysílání - 
mohl byste to být vy! Existuje zkrátka risiko, že o spojení přijdete. Zatímco při použití 
plného BK byste poznal, kdy začala vysílat DX-stanice a vy tedy máte přestat. Je to 
důležité  i  proto,  abyste udržel  krok s okamžiky,  kdy je  DX-stanice na příjmu.  Když 
neslyšíte DX-stanici v okamžiku, kdy jste přestal vysílat, voláte znovu, jenže je možné, 
že  DX  už  předal  jiné  stanici  report,  což  jste  během  vysílání  nezachytil,  takže 
pokračujete ve volání a rušíte tak probíhající spojení. Takové souběžné vysílání vás 
opravdu může vyhodit ze synchronizace s pile-upem a zásadně snižuje vaše naděje na 
navázání spojení.  Uvědomte si,  že účelem QSK není poslouchat DX-stanici  během 
vašeho vlastního vysílání, ale zachytit okamžik, kdy DX začal vysílat.

o Ukázněnost
Při pozorném poslechu poznáte, pokouší-li se DX-stanice navázat spojení s nějakou 
stanici,  nebo je připravena poslouchat volání všech, takže budete vědět, kdy je ten 
pravý okamžik vyslat svou značku. Slušnosti odpovídá pravidlo vysílat jen v okamžiku, 
kdy je vaše volání DX-stanicí  vítáno. Zdá se bohužel, že dnes čím dál více DX-manů 
volá, kdykoli se jim zlíbí a bez ohledu na to, zda tak zbytečně nezvyšují nežádoucí 
rušení. Z dlouhodobého pohledu je v zájmu všech, aby každý ukázněně respektoval 
pokyny  DX-stanice  a  pravidla  hry.  Pak  si  každý  užije  víc  zábavy  a  v konečném 
důsledku se do deníků DX-stanic dostane víc stanic. 

o Rychlost vysílání

Přizpůsobte  svou  rychlost  vysílání  rychlosti  DX-stanice.  V současnosti  mnoho 
operátorů  vysílá  CW  pomocí  počítače  či  paměťového  klíče,  a  často  jsou  schopni 
spolehlivě přijímat jen nižší rychlostí, než jakou vysílají. Všimněte si rychlosti vysílání 
stanic,  s nimiž  DX pracuje:  často luští  v pile-upu stanice  vysílající  dost  pomalu.  To 
může  být  dobrým  podnětem,  abyste  rychlost  snížil  i  vy.  Prostý  selský  rozum  velí 
představit si sebe na místě DX-operátora a zkusit uvažovat jako on - vaše šance na 
proražení pile-upu se zečtyřnásobí.
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o Podmínky šíření   
Naučte se toho o principech šíření co nejvíce, hlavním přínosem bude možnost lépe 
posoudit, zda je ten pravý čas k pokusu o navázání spojení – nemusí být vždy. Stane 
se, že slyšíte DX-stanici 599, jenže pracuje se stanicemi z jiné části světa. Spojení je 
jistě možné i při slabém signálu, jenže DX poslouchá daleko silnější signály v silném 
pile-upu stanic z míst vzdálených vašemu QTH. Vaše možnost dovolat se se rapidně 
zlepší o něco později, kdy se směr šíření posune příznivěji pro vás. Během získávání 
zkušeností  s DX-ingem leckdy strávíte  hodinu-dvě bezvýsledným voláním,  načež si 
povšimnete,  že  DX  signál  citelně  zesílil,  a  dovoláte  se.  Bylo  by  méně  rozčilující, 
kdybyste jednoduše na chvíli  nechali být pile-up pile-upem, než se podmínky šíření 
vyvinou pro vaše QTH příznivěji.

Téma „DX-ing z domova“ jsem zde popsal jen velmi stručně, samo o sobě by vydalo na 
knihu.  Ostatně,  tématem  této  knihy  je  DX-ing  z pohledu  DX-stanice,  takže  DX-ing 
z domova lze rozebrat jen ve zkratce. Ale nezoufejte, pomoc je snadná. Paralelou k této 
knize je „The Complete DX-er“ Boba Lochera, W9KNI. Jde o žádoucí čtivo pro každého, 
kdo se chce vážně zabývat  lovem DXů,  a  jistě  i  pro každého,  kdo už zkušeným DX-
manem je. Obsahuje spoustu neocenitelných rad a navíc je nesmírně zábavná.

Z knihy „Up Two -  Adventures of a DXpeditioner“ Rogera Westerna, G3SXW, přeložil OK1XU
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QSL agenda
Roger Western, G3SXW

Téma vždy vyvolá široké spektrum reakcí, od fanatického zaujetí po naprostou lhostejnost. 
Asi dvě třetiny navázaných spojení (v závislosti na tom, o jak vzácnou zemi jde) vyústí 
v požadavek zaslání QSL lístku, a nezdá se, že by tento podíl klesal. To mne utvrzuje 
v přesvědčení, že QSL jsou stále populární i dnes, v době high-tech. 
Je docela legrační, že já sám QSL nesbírám. Myslím, že to začalo v době, kdy jsem se 
přestěhoval  do Íránu a  ke  své  zlosti  jsem zjistil,  že  bych  musel  začít  sbírat  země od 
počátku. Avšak poslat QSL těm, s nimiž jsem navázal spojení ze vzácné země, je pro mne 
vysokou prioritou. Je to prostě součást celé věci: bavil jsem se vysíláním, teď je mou věcí 
pokračovat i potvrzením lístku každému, kdo o něj požádá (je-li v deníku).
Splnit svou morální povinnost vyřídit QSL agendu efektivně a včas je věcí priorit. Ti, kdo se 
s tím nevypořádají ani rok po návratu z expedice, se prostě rozhodli neudělat si na to čas. 
A jiní, kteří říkají, že čekají, až jim lístky dodá tiskárna, se marně vymlouvají – tiskárny 
mohou lístky dodat do týdne.
Definovat efektivitu je poněkud složitější. Okolnosti mohou být předurčeny zdroji peněz, 
ovšem pořadatel  expedice musí obstarat přinejmenším výměnu lístků via bureau. Jsou 
jistá pravidla, která lidé obvykle dodržují, a všichni je známe, dodržovat je odmítá jen pár 
skrblíků. O QSL lístcích toho byla napsána spousta v radioamatérských časopisech a není 
třeba  se  k tomu  vracet.  Stačí  říci,  že  mám  k věci  velmi  flexibilní  přístup:  rád  přijmu 
požadavky  na  lístky  jakoukoli  cestou  a  nemám  jakákoli  omezující  pravidla  při  jejich 
vyřizování. Zde je jejich souhrn:
o Direct  

Pošlete  na  mou  adresu  v Call  Booku  SASE  s dostatečným  zpátečním  poštovným 
v dolarech, kuponech IRC nebo britských poštovních známkách.

o Bureau

Pošlete  mi  lístek  via  bureau,  počítejte  ovšem  s čekací  lhůtou  až  dva  roky,  než 
dostanete odpověď.  Já sám odpovídám 3-4 týdny po obdržení lístku, jenže mnohé 
národní organizace poskytují opravdu velmi p-o-m-a-l-o-u QSL službu. 

o E-mail
Pošlete mi e-mailem údaje o spojení a já pošlu lístek via bureau. To ušetří výdaje i čas 
potřebný k tomu, aby mi lístek došel. Váš lístek nepotřebuji. Počítejte ovšem s tím, že i 
při tomto zrychlení můžete na lístek čekat i rok.

Případy „not in log“ vedou vždy k rozčarování. Není jich mnoho, k nějakým však dojde 
vždy  –  někdy  je  způsobí  neuvěřitelně  sobečtí  lidé,  kteří  zneužijí  mou  značku.  Před 
vrácením lístku s poznámkou „N.I.L.“  vždy velmi  pečlivě kontroluji  deník a jsem přitom 
velmi tolerantní:  nemohu-li  najít  vaši  značku,  ale v odpovídající  čas se v deníku objeví 
značka  podobná,  obvykle  to  přijmu.  Běžně  se  to  stane,  když  přijmu  značku  špatně, 
nejčastěji jde o rozdíl jedné tečky (třeba G3IXW).
Počítám, že jednou, až odejdu do důchodu,  projdu garáž plnou lístků ze všech svých 
expedic, najdu 100 zemí z každé z nich a požádám o spoustu diplomů DXCC – to bude 
legrace!
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QSL služby    
Těžko bych mohl uzavřít tuto kapitolu bez pár slov chvály na adresu všech těch lidí obtížně 
pracujících  při  poskytování  QSL  služby  všude  ve  světě.  Jak  fantastický  systém! 
Nepochybuji, že většina z nás nedoceňuje čas, námahu, nadšení a obětavost, jež 
jsou  vkládány  do  této  služby,  a  jež  přinášejí  za  vložené  poplatky  vysokou 
protihodnotu. Je  však  zajímavé,  že  mnoho  DX-manů  si  neuvědomuje,  jak  pomalá 
výměna lístků mezi službami je. Jedna cesta lístku mezi dvěma zeměmi trvá půl roku i rok. 
Vysvětlování  detailů  nechám  na  těch,  kdo  systém  znají  lépe,  každý  si  však  dovede 
představit  řadu operací,  jimiž lístek musí  projít,  než dojde do cíle.  V praxi  by DX-man 
neměl být překvapen, že na odpověď na svůj lístek čeká i dva roky.
V této době je zahrnut i proměnlivý faktor, který rozhodně nesouvisí s prací QSL služeb. Je 
to čas, který zabere DX-operátorovi (nebo managerovi) odpověď na došlý lístek – prodleva 
mezi přijetím lístku a odesláním odpovědi QSL službě. Já odpovídám vždy 3-4 týdny od 
přijetí lístku, v  mnoha jiných případech to však trvá několik měsíců.
Zvláštní  poděkování  patří  vedení  QSL  služby  RSGB  a  zejména  manažerce  mého 
oddělení, Pat, G3GMC, která odvádí neuvěřitelně přínosnou službu všem G3R, G3S a 
G3T. Jen si představte: ta nešťastná paní musí zvládnout nejen G3SXW, ale i  G3TXF, 
G3SWH,  G3RTE,  G3SJJ,  G3TBK,  G3TMA,  G3TEV a  řadu  dalších  časově  náročných 
příjemců a odesilatelů lístků. Její rohožka musí být proleželá od krabic s lístky, které na ní 
přistávají.  A  nikdy  jsem  od  ní  nedostal  nic  špatně  vytříděného  –  díky,  Pat,  děláte 
fantastickou práci!

Etika
Jako mnoho  jiných stránek  života,  i  praxe výměny QSL lístků  má několik  kladných  a 
několik záporných rysů. Existuje mnoho specifických způsobů, jak mohou lidé buď usilovat 
o  odvedení  dobré  práce,  nebo  místo  toho  odvést  jen  holé  minimum.  Takové  úsilí  o 
minimalizaci  je  napřeno  buď  k tomu,  aby  se  omezilo  množství  práce  a  času,  nebo/a 
k tomu,  aby  se  maximalizovaly  výnosy.  QSL  manageři  odmítající  přijímat  lístky  či 
odpovídat  na  ně  via  bureau jsou těmi  nejhoršími   případy.  Jednají,  dle  mého názoru, 
v rozporu s HAM Spiritem.
Co je slušné a správné? Je to samozřejmě posílat lístek každému, kdo o to požádá (a je 
v deníku),  a  posílat  ho primárně via  bureau.  Posílání  lístků direct  je  moderní,  protože 
společnost je finančně stále bohatší. Pamatujme však, že všude po světě je spousta DX-
manů, kteří bohatí nejsou. Má být radost ze sbírání QSL lístků a diplomů podmíněna výší 
příjmů? Samozřejmě nikoli. 
Často narážím na pořadatele expedic, kteří očekávají, že jim výnos z lístků doručených 
direct pomůže pokrýt cestovní výlohy. Je to otázka ryze osobního přístupu k věci, pokud 
jde ale o mne, nevěřím, že smím od jiných očekávat, že mi zaplatí dovolenou a radovánky. 
Nemohu-li si dopřát náklady na uspořádání expedice, nemohu na ni jet, nebo pro ni musím 
najít jiný cíl, který lépe odpovídá mým možnostem. 
V případě  některých  expedic  jsem  si  uchoval  záznamy  o  QSL  agendě  a  zpracoval 
statistiky. Pokud se týká peněz, mohu říci, že QSL agenda je slabě ziskovou či neziskovou 
záležitostí. Tento závěr má však některé zásadní předpoklady: 
1) dodržování „pravidel“, například přijímání lístků via bureau, či zasílání lístků letecky, je-

li přiloženo dostatečné poštovné,
2) správné  započtení  nákladů  na  návrh  a  tisk  lístků  i  na  poštovné  za  doručování  a 

posílání lístků z QSL služby a QSL službě,
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3) čistý  zisk  či  čistá  ztráta  plně  závisí  na  tom,  jak  vzácná  je  země,  kde  expedice 
pracovala. 

Není  pochyb, že čím vzácnější  je země, tím štědřejší  jsou drobné příspěvky přiložené 
k lístkům doručeným direct. Lístky direct přinášejí příjmy, kterými se pokryjí  náklady na 
lístky via bureau, výsledkem je pak obvykle mírná převaha příjmů nad výdaji.
Všichni však víme, jak to chodí. Pokud někdo nerespektuje zásadní princip, že je povinen 
nést i břemeno vyřizování QSL via bureau, může z QSL agendy samozřejmě profitovat. Ti 
nejvíc bezskrupulosní mohou zisk zvýšit předstíráním, že neobdrželi první direct zásilku 
lístku – pak třeba dostanou další zásilku s dalším IRC či dolarem. Věřte mi: v přepravním 
systému pošty téměř NIKDY nedojde ke ztrátě obálky, skutečné problémy v tomto směru 
jsou jen v dnešním Rusku či  Ukrajině. Ze všech těch tisíců a tisíců požadavků na QSL 
lístky,  které  jsem  v posledních  letech  zpracoval,  jen  opravdu  velmi  málo  z nich  bylo 
otevřeno a byl vykraden obsah (dolar či IRC). A počet případů, kdy jsem obálku vůbec 
nedostal, je rovněž velmi malý.

Elektronické QSL lístky     
Protože  dnes  zažíváme  elektronickou  éru,  nelze  zakončit  tuto  kapitolu  bez  toho,  že 
bychom zmínili  otázku elektronických QSL lístků.  Jeden systém (e-QSL) už existuje  a 
ARRL pilně vyvíjí Logbook of the World [v současnosti je již v provozu – pozn. překl.]. 
Expedicím to umožní uploadovat své deníky a žadatelům o diplom DXCC uplatnit  své 
kredity elektronicky, bez toho, že by museli mít QSL v papírové formě.   
Plně podporuji tento systém a přeji mu plný úspěch, jde-li o ty, kdo si přejí pracovat tímto 
způsobem. Je však podstatné, aby „staromódní“ papírové QSL byly i nadále k disposici 
pro ty, kdo si přejí je sbírat. Pravdu ukáže teprve čas, předpovídám však, že velká většina 
sběratelů lístků bude ve sbírání pokračovat. Prostě proto, že je to BAVÍ. Tato zábava je 
dnes daleko důležitější, než kredity DXCC.
Existuje zajímavý kulturní rozdíl mezi DX-many z Ameriky a z jiných kontinentů. Zdá se, že 
z nějakých historických důvodů amatéři z USA sbírají jen ty lístky, které potřebují. Jde jistě 
o generalizaci, zdá se však, že jsou lístky z mých expedic více požadovány Neameričany, 
jednoduše ze zájmu a pro zábavu. DXCC je jistě hnací silou, avšak mezi Američany je 
častěji cílem jediným. 

Z knihy „Up Two -  Adventures of a DXpeditioner“ Rogera Westerna, G3SXW, přeložil OK1XU
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12. Telegrafie
Kapitola obsahuje příspěvek „Proč ještě telegrafovat“ o významu telegrafie 
v amatérské radiokomunikaci a článek „Jak se naučit telegrafii“, popisující úspěšnou 
metodu výuky morseovy abecedy.

Proč ještě telegrafovat?
Jan Litomiský. OK1XU

O výhodách a půvabu telegrafního provozu je na těchto stránkách uvedeno mnoho. 
Z řad nezasvěcené veřejnosti i části radioamatérů slyšíme i hlasy opačné. Vždy, když 
se  blíží  světová  radiokomunikační  konference  nebo  je  jiné  očekávání  změn  v 
legislativní definici amatérské služby, se mezi amatéry rozpoutá vášnivá diskuse na 
stránkách časopisů, v diskusních fórech v elektronických médiích, a ovšem zejména 
v hostincích všeho druhu. Hlavní téma: "telegrafie na věky!!!",  nebo "telegrafie už 
nikdy!!! " Onehdy v jednom z fór bylo možno zahlédnut titulek  "Pojdi a chcípni, ty 
telegrafní  příšero!", z  čehož  vidíme,  že  nepřátelé  této  více  než  stošedesátileté 
úctyhodné dámy si servítky neberou. 

Profesionální služby se telegrafie vzdávají, dokonce už i jako záložního nouzového 
prostředku.  Satelity,  GPS,  mobilní  telefony,  Internet,  a  proti  tomu takové pravěké 
haraburdí! Tak soudí lidé, kteří telegrafii neumějí a neznají. Pokud však mají možnost 
si  ji  prakticky  vyzkoušet,  rychle  změní  názor:  poznají  totiž  její  výhody  vlastní 
zkušeností. 

Radioamatérský  svět  byl  dlouhá  léta  rozdělen  ustanoveními  Radiokomunikačního 
řádu žádajícími, aby koncese k provozu v pásmech krátkých vln byla vystavována 
jen na základě zkoušky z telegrafie. Záměrem bylo, aby radioamatéři byli  schopni 
revanšovat  se  za  poměrně  bohatý  rozsah  bezplatných  kmitočtových  přídělů 
schopností  rozumět  tísňovým  signálům,  které  případně  přijmou.  Pro  provoz  na 
kmitočtech vyšších bylo národním administrativám dovoleno od zkoušky z telegrafie 
upustit,  což  se  ve  většině  zemí  dělo  s  cílem Ham Radio  zpřístupnit  nováčkům. 
Existuje proto velká skupina operátorů, kteří si ulehčili vstup mezi radioamatéry tím, 
že neskládali zkoušky z telegrafie, krátkovlnná pásma jim ale proto byla uzavřena. A 
to vnímali jako nespravedlnost... 

Uplatnilo se i druhé hledisko. Amatérů ve světě sice poněkud ubývá, zlepšuje se ale 
dostupnost  zařízení,  takže  krátkovlnná  pásma,  jakmile  se  otevřou,  jsou  rychle 
zaplněna tak,  že není  skoro možné najít  volný kmitočet.  Pro velkou vlnu nových 
uživatelů tu prostě není místo. Za těch okolností bylo rozumné, že zápal zájemců byl 
prověřován zkouškou.  A proč  ne  zkouškou  z  něčeho,  co  k  opravdu vážné práci 
budou potřebovat, tj. z telegrafie? Zejména, když pásma VKV a UKV kmitočtů, ačkoli 
jsou  pro  popovídání  či  pro  pokusy  s  datovými  přenosy  jako  stvořena  díky 
minimálnímu  atmosférickému  rušení,  zejí  prázdnotou  tak,  že  hrozí,  že  pro  malé 
využití budou radioamatérům odebrána? 

Rok  2003  byl  z  pohledu  významu  telegrafie  jako  předmětu  zkoušek 
radioamatérských nováčků rokem revolučním. Světová radiokomunikační konference 
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rozhodla, že znalost telegrafie na straně radioamatérů užívajících krátkovlnná pásma 
již není věcí obecného mezinárodního zájmu, a rozhodnutí, zda z ní amatéři budou 
zkoušeni,  ponechala  na  úvaze  jednotlivých  národních  telekomunikačních 
administrativ. V reakci na to velké množství států od požadavku na znalost telegrafie 
u radioamatérů ustoupila. V České republice se tak stalo v roce 2005. 

Někteří  v tom vidí  začátek konce telegrafie,  lidé se sklonem k hysterii  dokonce i 
začátek konce radioamatérského hobby. To je samozřejmě nesmysl.  Bývaly doby, 
kdy ten, kdo neuměl střílet lukem či metat oštěpy, umřel hlady, protože si nedokázal 
ulovit  nic k snědku. Dnes se většina lidí bez luku a oštěpů docela dobře obejde, 
přesto je sportovní zápolení v lukostřelbě či hodu oštěpem pro mnoho z nich vítanou 
zábavou. Stejně tak přežije i  telegrafie,  a dost možná o to snáze, že její  znalost 
přestane  být  vynucována  zákonem –  dost  málo  lidí  totiž  miluje  to,  k  čemu jsou 
nuceni. Nejde ale zdaleka jen o libůstku: telegrafie je pro radioamatéra bez ohledu na 
jakékoli předpisy nesmírně užitečná. 

Amatéři nejsou profesionálové. Profesionálové potřebují spojení vždy a na 100 % 
(vzpomeňte na ten rachot, když onehdy Eurotelu dvakrát za sebou spadla síť GSM!), 
a používají tomu odpovídající prostředky – však si za to taky nechají solidně zaplatit. 
Amatéři  jsou  proti  nim  mnoha  způsoby  omezeni:  nevelkými  výkony,  úzkými 
kmitočtovými  pásmy,  anténami,  které  si  mohou  dovolit  postavit,  a  hlavně  ovšem 
vlastní kapsou, v níž na koníčky zbývá vždy nejméně. 

Při  spojeních  na  velké  vzdálenosti  –  DX  provozu  –  je  třeba  docílit  co  nejvyšší 
účinnosti spojení. Zejména, když tu vzácnou zemi na druhé straně zeměkoule volá 
spolu se mnou několik set až tisíc dalších amatérů; pak je každý zlomek decibelu 
navíc proti  konkurenci  ve sluchátkách protistanice božím požehnáním. Amatérský 
provoz  je  v  podobných  případech  –  tj.  prakticky  vždy,  není-li  použit  převaděč  – 
spojením za mezních okolností, do jakého by se profesionálové vůbec nepouštěli. 
Specifikou krátkých vln navíc je rušení a šumy mající původ v přírodních jevech i 
lidské činnosti (rostoucí množství stanic v éteru a průmyslové rušení vedou k jevu, 
jemuž se říká "radiový smog"). 

Vysíláme-li mluvené slovo či rychlejší datový signál, musí výkon vysílače pokrýt větší 
šíři  pásma.  Na  straně  přijmu  musí  být  stejně  tak  na  větší  šíři  pásma  nastaven 
přijímač,  což  zhoršuje  odstup  signálu  od  šumu  (tj.  šumu,  který  do  přijímače 
neodstranitelně proniká spolu s užitečným signálem a působí rušivě). Při telegrafním 
provozu  zaujímáme šíři  pásma nejvýše desítek  Hz,  a  jen  tak  úzké  pásmo musí 
zpracovat  i  přijímač,  tj.  odstup  signálu  od  šumu  se  zvyšuje.  Výsledkem  je,  že 
telegrafní signály se při jinak stejných okolnostech jeví jako "průraznější." Uvádí se, 
že k dosažení stejné spolehlivosti spojení je pro přenos mluvené řeči modulací SSB 
nutný  čtyřnásobný  výkon  vysílače  proti  přenosu  telegrafnímu.  A  protože  výkon 
amatérského  vysílače  je  omezen  předpisy  (ne-li  peněženkou),  není  dále  o  čem 
mluvit. 

Jsou používány různé příměry, které mají osvětlit rozdíl mezi amatéřením s telegrafií 
a  bez  ní.  Zkusme  jeden  kulinární:  Máme-li  hlad,  lze  se  nasytit  hamburgerem  s 
kečupem a hořčicí  a zapíjet  colou. Chceme-li  ale si  pochutnat,  sáhneme spíš po 
správně propečeném bifteku s křehkou křupavou oblohou, a hody završíme kalíškem 
dvanáctileté skotské. Zaplatíme určitě víc, ale ten požitek! 
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Ale k telegrafii samé. Jak známo, jejím základem je telegrafní abeceda, jíž se říká 
"Morseova" (probůh: nikdy ne "morzeová", jak se někdy můžeme dočíst v literatuře, 
která  je  víc  amatérská,  než  radiomatérská)  podle  tvůrce  výchozího  principu, 
amerického malíře a experimentátora Samuela F. B. Morseho, který první praktické 
pokusy provedl v roce 1837. 

Dnešní "morseovka" ovšem vypadá jinak, než Morseův původní návrh. Jde vlastně o 
sériový kód, v němž jsou znaky vytvářeny kombinací dvou prvků, teček a čárek. Kód 
má teoreticky nekonečnou kapacitu, protože různé znaky mají různý počet prvků, v 
praxi se však používají znaky sestávající nejvýše ze šesti prvků (delší znaky by se – 
hlavně při příjmu sluchem – těžko rozlišovaly). 

V běhu času se kód aplikoval různými způsoby. Nejprve v grafické podobě, kdy tečky 
a  čárky  byly  zaznamenávány  na  proužek  papíru  posouvaný  hodinovým  strojem. 
Poštovní  a železniční  úředníci  si  však při  obsluze telegrafních přístrojů všimli,  že 
klapání  kotvy  zapisovacího  relé  jim  umožňuje  rozlišovat  značky  i  sluchem  a 
zapisovat je rovnou jako písmena a číslice. Tak vznikl telegraf zvaný "klapák." Vedle 
toho jako "akustický převodník" sloužil i elektrický zvonek, z nějž telegrafista slyšel 
tečky a čárky v plné kráse. Že pak Marconi tento princip aplikoval i do svého objevu – 
radia, bylo téměř samo sebou. Telegrafní abecedu můžeme považovat za obecně 
známou, a proto jen pro připamatování: 

A .- L .-.. W .-- 7 --...

B -... M -- X -..- 8 ---..

C -.-. N -. Y -.-- 9 ----.

D -.. O --- Z --.. . .-.-.-

E . P .--. 0 ----- , --..--

F ..-. Q --.- 1 .---- ? ..--..

G --. R .-. 2 ..--- / -..-.

H .... S ... 3 ...-- = -...-

I .. T - 4 ....- + .-.-.

J .--- U ..- 5 .....   

K -.- V ...- 6 -....   

V různých zdrojích najdeme řadu dalších znaků a jejich tvarů. Jde jednak o znaky 
národní (typicky v ruské abecedě, specifické znaky německé abecedy atp.), jednak o 
větší počet interpunkčních znamének, případně o jejich různé tvary, jak se používaly 
v různých dobách a různých službách. To, co je uvedeno v naší tabulce, odpovídá 
současnému mezinárodnímu standardu, a radioamatér s tím určitě vystačí. 
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Doplňme obecně platné časové vztahy mezi jednotlivými prvky abecedy. Za základ – 
"nejmenší společný prvek" – vezměme dobu trvání jedné tečky a označme ji slovy 
"elementární impuls". Pak platí: 

• jedna čárka odpovídá 3 elementárním impulsům, 
• mezera mezi prvky (tečkami a čárkami) ve znaku odpovídá 1 elementárnímu 

impulsu, 
• mezera za znakem odpovídá 3 elementárním impulsům, 
• mezera za slovem odpovídá 4 elementárním impulsům, spolu s mezerou za 

posledním znakem slova tedy 7 elementárním impulsům, 
• mezera za kterýmkoli prvkem (tečkou, čárkou, znakem, slovem) je součástí 

tohoto prvku. 

Často potřebujeme vědět, jak rychle se vysílá, třeba pokud se telegrafní abecedu 
učíme  ke  složení  radioamatérských  zkoušek,  kde  je  stanoveno  minimální  tempo 
vysílání  pro  jednotlivé  operátorské  třídy,  nebo  pokud  soutěžíme  ve  sportovní 
telegrafii. 

Stanovení  metody  měření  tempa vysílání  není  tak  jednoznačné,  jak  se  na  první 
pohled zdá. Z jednoho hlediska může být důležité, kolik reálných informací vyšleme 
za  jednotku  času ve  formě "nezakódované"  do  telegrafních  značek,  z  jiného  týž 
parametr  ve  formě  "zakódované".  Zdroj  odlišnosti  spočívá  v  tom,  že  telegrafní 
abeceda používá znaky nestejné délky (na rozdíl např. od kódu ASCII). 

Prvnímu hledisku lépe odpovídá metoda počítání počtu reálných znaků vyslaných za 
jednotku času. To je údaj počtu znaků za minutu (zn./min.), jaký se u nás používal 
dlouhá léta v minulosti. Povšimneme si, že číslice jsou v "telegrafní interpretaci" v 
průměru delší, než písmena. Budeme-li  vysílat strojově a nastavíme určitou délku 
jedné tečky (tj. jednoho elementárního impulsu), pak za minutu vyšleme jiný počet 
písmen, jiný počet číslic a jiný počet znaků textu smíšeného. Údaj stanovený touto 
metodou je tedy závislý na reálném složení vysílaného textu. 

Druhému hledisku lépe odpovídá metoda užívaná v zahraničí, která se u nás v jiné 
formě ujala na soutěžích ve sportovní telegrafii. U této metody se nezabýváme tím, 
jaké  konkrétní  znaky  vysíláme,  ale  zkoumáme,  kolik  vyšleme  prvků  textu  již 
zakódovaného do telegrafní podoby. V zahraničí se používá údaj "WPM", tj. počet 
slov za minutu, kde slovem se rozumí slovo definované, normalizované délky. Oním 
normalizovaným  slovem  je  slovo  "PARIS"  –  obsahuje  právě  50  elementárních 
impulsů. Toto slovo dalo název i  metodě, která se používá ve sportovní telegrafii. 
Tempo  vysílání  stanovené  metodou  PARIS  je  číselně  rovno  desetině  počtu 
elementárních impulsů vyslaných za minutu.  Vyšleme-li  např.  20 slov "PARIS" za 
minutu, dosáhli jsme tempa 20 WPM, respektive (20x50)/10 = 100 metodou PARIS. 
Tempo stanovené  těmito  metodami  naprosto  nezávisí  na  tom,  jaké  reálné  znaky 
vysíláme. 

V radioamatérské praxi se telegrafní značky vysílají různými prostředky: 
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Tím nejstarším je klasický ruční telegrafní klíč. Dnes se už moc nepoužívá, protože 
vysílání s ním je pracné a jen málokdo dokáže vytvářet značky s přesným dodržením 
poměru tečka-čárka-mezera. Pohyb ruky, jímž klíč ovládáme – shora dolů – není pro 
ruku  zcela  přirozený.  Proto  vznikla  (ale  příliš  se  neujala)  modifikace:  ruční  klíč 
dvoučinný, páka pohybující se mezi dvěma kontakty ve vodorovné rovině. Operátor 
páku překlápí mezi  kontakty palcem a ukazovákem, což platí  i  pro všechny dále 
popsané systémy. 

Z  dvoučinného  klíče  vznikl  mechanický  poloautomat.  Podstatou  je  opět  páka 
pohybující se ve vodorovné rovině. Čárky vytváří operátor sám, tečky vytváří závaží 
na pružině, které se rozkmitá překlopením páky na odpovídající stranu, a při kmitání 
přerušovaně spíná elektrický kontakt. Tak se vytvoří série teček, která je vysílána, 
dokud je páka překlopena. 

Později vznikl elektronický poloautomat. Ovládá se opět pákou ve vodorovné rovině. 
Překlopením páky na  jednu stranu odbavíme sérii  teček,  překlopením na druhou 
stranu  sérii  čárek.  Kombinací  překlápění  a  uvolňování  páky  pak  vytváříme 
odpovídající značky. 

Použijeme-li  dvě  souběžně  uložené  ovládací  páky,  můžeme  se  těšit  z  výhod 
jambického (také se říká squeezového) klíčování. V tomto případě páky neovládáme 
překlápěním,  ale  stiskem ze strany.  Oproti  předchozímu případu získáváme další 
možnost, a to stisk obou pák současně. Pak je vyslána série střídajících se teček a 
čárek. V praxi ovšem přechod na jambické klíčování znamená naučit se znovu od 
počátku vysílat všechny znaky. 

Elektronické jambické poloautomaty se dnes používají mezi amatéry nejčastěji. I ten, 
kdo neklíčuje opravdu jambicky, s výhodou využije širších časových tolerancí,  jež 
jambický  klíč  poskytuje  při  vysílání  znaků  vyžadujících  rychlé  překlápění 
manipulátoru (K,  R,  C atd.).  Elektronika klíčů bývá rozšířena o paměti  k  vysílání 
často se opakujících úseků textu a o jiné doplňkové obvody. 

Zatímco  elektronická  část  poloautomatu  je  triviální  problém  řešitelný  amatérsky, 
samotný  mechanický  ovladač (nebo také "manipulátor",  v  hantýrce "pastička")  se 
amatérsky vyrábí obtížně – musí být opravdu precisní. Našim amatérům bývá líto 
vydat větší částku za profesionální výrobky (v cizině  od 100 EU  výše) a  vypomáhají 
si improvizovaně, na jejich provozu je to ale znát. 

Z dob mechanických poloautomatů pochází zvyklost, že stisk manipulátoru palcem 
vyvolá vysílání teček, stisk ukazovákem vysílání čárek. To mělo opodstatnění právě u 
mechanických systémů, kde větší síla palce byla účelně využita k rozkmitání pružiny 
tvořící tečky. U elektronických systémů tento faktor odpadá. Jeví se jako logičtější 
svěřit tvorbu rychlých teček obratnějšímu ukazováku, a dlouhé čárky ponechat palci. 
V praxi špičkových závodníků ve sportovní telegrafii se používají oba způsoby a zdá 
se, že jsou rovnocenné. 

Plně  automatické  klíče  s  klávesnicí  se  v  amatérské  praxi  příliš  neujaly,  většina 
radioamatérů totiž neumí dost rychle psát na stroji a proto nejsou schopni klávesnicí 
plynule vysílat vyšší rychlostí. 
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O to  více  se  dnes  používají  programy pro  osobní  počítače,  které  integrují  hned 
několik činností operátora při provozu na pásmu, vysílání je například propojeno s 
vedením staničního deníku. To - hlavně v závodech - přináší nesmírnou úsporu času 
a námahy. 

Jak  elektronika  významně  pomohla  amatérům  značky  vysílat,  tak  jim  pramálo 
pomáhá  je  přijímat.  Hlavním  zdrojem  problémů  je,  že  neexistují  žádná 
"normalizovaná" tempa vysílání; každý vysílá tak rychle, jak umí a jak mu vyhovuje. 
Systém (program) pro příjem značek se musí nejprve adaptovat na tempo vysílání, tj. 
prakticky "poznat" délku tečky a délku čárky, aby je dovedl rozlišit. Teprve pak může 
začít text dekódovat. To vede k tomu, že nejméně první přijímaný znak (obvykle více) 
je ztracen. A co hůř, vyskytne-li se ve zpracovávaném vysílání nějaká nepravidelnost 
nebo je příjem zatížen rušením, synchronizace se poruší a systém se musí se znovu 
adaptovat, přičemž znovu dojde ke ztrátě znaků. I když řada výrobců nabízí různé 
převodníky a dekodéry, a existuje i mnoho počítačových programů pro tento účel, pro 
reálnou  praxi  radioamatéra  je  to  vše  k  ničemu  a  hodí  se  nanejvýš  pro  příjem 
agenturních zpravodajství. 

Jak se naučit telegrafii?
Jan Litomiský, OK1XU

Na otázku z titulku odpovězme hned a pravdivě: není to složité, nedá to moc práce, 
ale nejde to ze dne na den. Naučilo se ji už mnoho, mnoho lidí na světě. Proč by se 
to nemělo podařit právě Vám? 

Autor  této  stránky  vedl  řadu  kursů  telegrafie  a  vyvinul  vlastní  metodiku  pro 
radioamatéry. Nejde o převratnou novinku, ale o optimalizaci postupů s cílem trénink 
zrychlit a od počátku orientovat na specifické potřeby amatérského provozu. Co je 
zde napsáno, je zestručněním metodiky na úroveň hesel – co odstavec, to kapitola 
knížky. Cílem je poskytnout pár výchozích rad samoukům; výchozím podnětem byly 
četné dotazy, které autor dostal v reakci na tyto WWW stránky. Podle možnosti rád 
zodpoví i další dotazy zaslané e-mailem OK1XU. 

Jaký je náš cíl? Jsou vlastně dva. Ten první je složitější.  Musíme se naučit znát 
telegrafní abecedu nikoli v podobě grafického znázornění tečkami a čárkami, ale jako 
sluchem vnímané rytmické útvary, kdy s vyslechnutím určitého rytmu se v naší mysli 
ihned vybaví odpovídající písmeno či číslice, jež zapíšeme. To chce nějaký ten měsíc 
tréninku.  Pak  se  musíme naučit  značky  také  vytvářet,  tj.  uvědomit  si,  jaký  znak 
chceme  vyslat,  a  bez  dlouhého  rozmýšlení  vytvořit  pomocí  telegrafního  klíče 
odpovídající rytmický útvar. I to chce trénink, naštěstí docela krátký. 

K  učení  použijeme  tréninkové  programy,  jež  v  hojném  počtu  najdeme  v  mnoha 
archivech  na  Internetu.  Doporučit  lze  SuperMorse WD5CID  –  program  je 
propracovaný  a  umí  toho  hodně.  Na  Internetu  ho  najdeme  třeba  na  serveru 
www.qrz.com.  Dobrou  pomůckou  s  obsluhou  v  češtině  je  ostravský  program 
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Tremors 2004 (275 kB,  lze stáhnout  na  stránkách  www.radioamater.cz časopisu 
Radioamatér),  který  však  nemá  zabudovánu  ucelenou  metodiku  tréninku. 
Problémem programů je, že je tvoří počítačoví nadšenci, kteří nejsou odborníky v 
tréninku telegrafie.  Programy toho obvykle  umí  mnohem víc,  než  je  zapotřebí,  a 
uživatel  si  z celé nabídky musí vybírat  opatrně. U tréninku příjmu totiž hrozí,  že 
nesprávnou metodou si zafixujeme  nesprávné návyky, které budou později brzdit 
náš růst. 

Existuje řada metod učení určených profesionálním službám, třeba armádě. Takové 
metody předpokládají  velký objem času a jejich cílem je  naučit  telegrafii  i  ty,  jež 
naprosto nebaví a nezajímá. U amatérů lze předpokládat dobrou motivaci: osobní 
zájem, tedy i vnitřní positivní přístup k tréninku. Pak lze práci citelně zrychlit. 

Znaky se  samozřejmě  nelze  naučit  najednou.  Proto  se  je  učíme  postupně  ve 
skupinách po 3-5 v pořadí podle frekvence výskytu v praxi, a současně tak, abychom 
v jedné lekci trénovali znaky navzájem nepodobné. Vyzkoušené rozvržení do lekcí 
je toto: 

Lekce Znaky Lekce Znaky

I. QRST=+ VI. XDIM

II. HAP VII. JVZW

III. BOEL VIII. 12345

IV. UCN IX. 67890

V. KFYG X. /,.?

Poznámka: Znaky "=" a "+" uvedené v I. lekci se použijí jako záhlaví (=) a zakončení (+) každého 
textu v tréninku, takže se je naučíme průběžně "úplně zadarmo". 

K tréninku se nepoužívá text složený z reálných slov (obvykle bychom měli tendenci 
"domýšlet" konce slov, a zatím by nám utekly skutečně vysílané znaky). Používají se 
náhodná  seskupení  trénovaných  znaků,  a  pro  usnadnění  mají  takové  skupiny 
konstantní délku 5 znaků. V praktickém amatérském provozu se ovšem s takovými 
"slovy" nesetkáme. Proto již od počátku trénujeme i texty složené z Q kódů (ty mají 
výhodu  konstantní  délky)  a  později  i  radioamatérských  zkratek  (ty  nás  naopak 
připraví na slova nestejné délky) a radioamatérských volacích značek (trénujeme tak 
amatéru  přirozený  smíšený  text).  Textů  tohoto  "praktického"  typu  bychom  měli 
přijímat asi třetinu v jedné lekci. Budeme se tak od počátku učit i úplně praktické věci. 

Délku textu volíme takovou, aby pokryla úvodní fázi soustřeďování, následné plné 
koncentrace, a končila v okamžiku, kdy začínáme být soustavně unaveni. Tomu v 
praxi odpovídá 3-5 minut. Únava není dobrým průvodcem tréninku a mnohaminutová 
drilová cvičení obvykle nepřinášejí odpovídající rychlost postupu. 

Písmena, číslice a interpunkci trénujeme samostatně, ve zvláštních textech. Každou 
lekci  zahájíme "rozcvičkou"  ze  všech znaků už  známých.  Pak se seznámíme se 
znaky nově nacvičovanými a přijmeme 1-2 texty složené pouze z nich. Teprve pak 
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použijeme texty obsahující znaky nové i znaky z minulých lekcí. Později, až budeme 
trénovat  číslice,  nesmíme  zapomenout  zařadit  v  lekci  i  pár  textů  písmen.  V 
pozdějších lekcích,  kdy budeme znát  celou abecedu,  si  můžeme vyzkoušet i  pár 
textů smíšených (písmena, číslice a interpunkce dohromady),  nemusíme jim však 
věnovat mnoho času. V této pokročilejší fázi bychom měli na 5 textů písmen přijmout 
2 texty číslic, 1 text interpunkce, 1 text Q-kódů a 2 texty radioamatérských zkratek 
nebo volacích značek. 

Důležité  je  sledovat  správnost  příjmu, mnohdy  děláme  chyby,  jež  si 
neuvědomujeme.  V  prvních  10  lekcích  kontrolujeme  každý  text,  později  alespoň 
každý třetí. Vidíme-li, že často chybujeme (nad 10 %), je dobře se o lekci i víc vrátit. 
Potíže dělávají podobná písmena (typicky S a H, B a D aj.) a pokud vidíme, že naše 
chyby  jsou  četněji  spojeny  s  některým  znakem,  věnujme  mu  znovu  patřičnou 
pozornost. 

Cílově bychom měli být schopni přijímat asi 60 znaků za minutu (cca 80 PARIS, 15 
WPM), což je  právě tolik,  abychom mohli  začít  na pásmu poslouchat  (případně i 
navazovat)  pomalejší  spojení.  Samozřejmě,  takovým  tempem nemůžeme  začít 
trénink. Limitem příjmu je obvykle schopnost znaky zapisovat, protože musíme psát 
citelně rychleji, než píšeme v běžném životě. Navíc se při prvotním tréninku učíme 
ještě spoustu dalších věcí.  S rychlostí  to  proto  nesmíme přehnat.  Tomu pomáhá 
Farnsworthova  metoda, která  spočívá  v  tom,  že  samotné značky jsou  vysílány 
"cílovým" a stále stejným tempem, avšak mezery mezi znaky a slovy se prodlouží 
tak, aby výsledné tempo kleslo na úroveň, jakou právě potřebujeme. 

Ta by měla být na začátku 30 zn./min., v průběhu prvních 10 lekcí, kdy poznáváme 
jednotlivé znaky, vystoupat na 40 zn./min., a v průběhu dalších 10 lekcí postupně 
dorůst k 60 zn./min. Růst tempa se řídí výhradně zkracováním mezer mezi znaky a 
slovy směrem ke správným proporcím. Posledních 5 lekcí bychom měli pracovat s 
texty se správnými poměry tečka-čárka-mezera, přičemž tempo by mělo vystoupat k 
70 zn./min. Tím získáváme i odpověď na otázku, jak dlouho by měl trénink trvat. Při 
poctivé práci bychom se měli vejít do 25 lekcí. 

V  počátečním  tréninku  se  vyvarujeme  skokových  změn  tempa  vysílání.  Tempo 
zvyšujeme v drobných krocích postupně a nenápadně od lekce k lekci tak, že si toho 
"ani  nevšimneme".  Skokové  změny  tempa  vyvolávají  stres,  který  při  práci 
začátečníka spíš vadí. 

Nikdy nepřijímáme texty vysílané pomalým tempem ve správných poměrech tečka-
čárka-mezera. Začátečník by v podstatě neměl slyšet značky vysílané pomaleji, než 
asi 60 zn./min. Je totiž zásadně třeba vyvarovat se toho, že bychom znaky rozlišovali 
spodobňováním s pomocnými slovy typu "akát", "cílovníci", "jasmín bílý", jak se učí 
morseovka  třeba  ve  skautských  oddílech.  Rovněž  nesmíme  znaky  rozlišovat 
odpočítáváním teček a čárek nebo zapisováním teček a čárek a jejich dodatečným 
"dekódováním". To vše je špatně, a proto od samého počátku vysíláme znaky tak 
rychle, aby na takové "neplechy" prostě nebyl čas. 

Opakujme:  náš  cíl  je  zaslechnout  rytmus  značky  a  okamžitě  zapsat  na  papír 
odpovídající  znak,  a  to  v souvislém sledu dalších znaků a navíc rychle.  V tomto 
procesu naprosto není čas na zbytné "mezioperace", jakými by bylo zpodobňování, 
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odpočítávání  atd..  Pokud  bychom  takovou  metodou  začali  pracovat  při  příjmu 
nízkých temp, vypěstovali  bychom si  zlozvyk, který by nám později bránil přijímat 
tempa už  od asi  50  zn./min.  výše.  Proto  na "jasmín bílý"  a  "cílovníky"  hezky 
rychle zapomeňme. 

Pro  potřeby  radioamatéra  nemá  význam  trénovat  další  zvyšování  tempa  příjmu 
pomocí cvičných textů. Po nějaké době praxe na pásmu zjistíme, že i cvičné texty 
jsme  schopni  přijímat  citelně  rychleji,  než  když  jsme  opouštěli  naši  pomyslnou 
"učebnu". Je to dáno tím, že dlouhodobější praxe nám pomůže celý – na psychiku 
dost náročný – proces příjmu dále "zažít" a "automatizovat". Lze očekávat, že asi 
půlroční intenzivnější praxe na pásmu zvýší naše tempo příjmu zkušebních textů o 
30-40 zn./min. Příjemné, že? 

Výsledným produktem příjmu je zápis. Co je nezapsáno nebo zapsáno nečitelně, je 
nepřijato. Naším cílem není stát se profesionálním telegrafistou, v radioamatérské 
praxi obvykle zapisujeme jen podstatné údaje ze spojení, ti šťastnější z nás (jichž 
ostatně rychle přibývá) navíc klávesnicí do počítače. 

Při  prvotním  tréninku  zapisujeme na  linkovaný  papír  (ideální  je  školní  sešit  A4). 
Zapisujeme  tužkou  střední  tvrdosti.  Kuličková  pera  ("propisovačky")  občas 
vynechávají, náplně popisovačů ("fixů") často prosakují na druhou stranu listu. Tužka 
je to pravé, a protože tuha se ráda zlomí, ořežeme a nabrousíme si tužku z obou 
stran, pak nás zlomená tuha nerozptýlí – tužku prostě otočíme. 

Jak již uvedeno, musíme zapisovat co nejrychleji,  také ovšem co nejčitelněji,  což 
bývá v protikladu. Je třeba se sebekriticky podívat na vlastní rukopis. Pokud naše 
psací písmo není naprosto spolehlivě pro kohokoli čitelné, budeme muset zapisovat 
tiskacími  písmeny.  I  tehdy  musíme být  opatrní  na  chyby  vznikající  specificky  při 
zápisu, např. nedostatečným rozlišením "U" a "V". 

Značným  problémem je,  že  doba  zápisu  znaků  nemá  vztah  k  jejich  interpretaci 
telegrafními značkami (to Morse nedomyslel),  krásným příkladem je písmeno "E", 
které v tiskací podobě zapisujeme 3-4 nenavazujícími tahy, zatímco morseovka pro 
ně má jedinou tečku. Časový nesoulad lze vyrovnat jen tím, že si už při tréninku 
příjmu vytvoříme v mysli jakýsi "buffer", krátkodobou vyrovnávací paměť, a budeme 
zapisovat  opožděně o alespoň jeden znak,  raději  však víc,  optimálně celé  slovo 
najednou. 

V samotném počátku, kdy díky Farnsworthově metodě máme na zápis dost času a 
instinkt nás vede zapisovat znaky bezprostředně, je vytvoření takového "bufferu" dost 
těžké, dobře se k tomu ale hodí příjem Q kódů, kdy celý Q kód vyslechneme bez 
zápisu,  a  zapíšeme ho jako jedno slovo po jeho doznění.  Podobně pak budeme 
zapisovat i radioamatérské zkratky. Tím se velmi dobře přiblížíme praxi na pásmu, 
kdy naprostou většinu běžných spojení přijímáme do paměti  a zapisujeme jen to 
nejdůležitější. 

Ve  sportovní  telegrafii  se  k  zápisu  používá  zjednodušených  tvarů  znaků,  jakési 
podoby těsnopisu, jimž se říká "samoznaky" (závodník si je vytváří sám, individuálně, 
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aby vyhovovaly co nejlépe právě jemu). Jenže na takových soutěžích mají závodníci 
možnost text přepsat do čistopisu. 

Konečně se věnujme i  tréninku  klíčování (vysílání).  Často se trénuje samostatně 
mimo trénink příjmu, a to je velká chyba. Věci se nejlépe učíme tím, že je sami 
děláme. Tvar telegrafních značek se nám tedy nejlépe zafixuje, když je budeme sami 
vytvářet. V našich pomyslných "lekcích" proto budeme střídat příjem s klíčováním 
tak, že na 3-5 přijatých textů si jeden i odklíčujeme (s výhodou použijeme to, co jsme 
si sami zapsali). Ve skupinových kursech je vyzkoušeno, že zařadíme-li po prvotním 
seznámení s novými znaky jejich klíčování, zlepší se správnost příjmu v průměru o 
30 %. To znamená časovou úsporu k nezaplacení. 

Máme-li  jen  trochu  možnost,  začněme  se  hned  od 
počátku učit klíčovat na elektronickém poloautomatu, 
ruční  klíče  dnes  už  opravdu  nemají  opodstatnění. 
Návodů na stavbu poloautomatu vychází stále mnoho a 
jde  o  stavbu  jednoduchou.  Použijeme  samozřejmě 
moderní  konstrukce na bázi  číslicových integrovaných 
obvodů,  které  zaručují  dodržení  správného  poměru 
tečka-čárka-mezera  v  celém  rozsahu  rychlostí. 
Rozhodně  pomineme  stařičké  konstrukce  z  relé  a 
kondensátorů, i primitivní zapojení s pár transistory. 

Potíží  bývá  vhodný  ovladač klíče  ("pastička"). 
Profesionální výrobky jsou drahé a naši amatéři si zatím 

obvykle  vypomáhají  domáckými  konstrukcemi,  např.  proužkem  oboustranně 
plátovaného cuprextitu či  hodinového pera pohybujícího se mezi dvěma kontakty. 
Kvalitní  manipulátor  si  snadno  vyrobíme z  mechanické  části  polarizovaného  relé 
(levně získáme ve výprodeji), k jehož kotvě připojíme prodlužující pádélko. Takový 
manipulátor však vydrží  jen krátkou dobu, závěs kotvy se snadno zlomí silnějším 
úderem,  takže  relé  si  pořídíme  raději  zásobu.  Manipulátor  musí  být  v  každém 
případě  přimontován  k  solidní  podložce,  která  nebude  klouzat  po  stole  (tomu 
odpomůže plátek mechové gumy). 

Elektronické  konstrukce  manipulátoru  na  bázi  senzorů,  ať  už  optoelektronických, 
kapacitních, vlhkostních či brumových, se neosvědčily. Bod sepnutí u nich nikdy není 
zcela jednoznačný, což je pro rychlé a přesné klíčování nezbytné. 

Manipulátor ovládáme palcem a ukazovákem. Ruka má ležet volně a pohodlně na 
stole, pozor, aby hrana stolu netiskla svaly nebo neomezovala krevní oběh, což by 
vyvolávalo předčasnou únavu. Prsty jsou v klidu vzdáleny asi 3 milimetry od ovládací 
páky (máme-li robustnější ruku a museli bychom prsty sevřít tak, že by to bylo pro 
nás nepřirozené, opatříme páku širším hmatníkem). Pohyb, jímž páku vychylujeme, 
lze  asi  nejlépe  označit  slovem  "přiťuknutí".  Rozhodně  nepoužíváme  sílu,  spíš 
rychlost,  a  s  výhledem, že občas musíme klíčovat  i  hodně rychle,  minimalizujme 
hned od počátku jak vzdálenost  prstů  od hmatníku,  tak i  velikost  vychýlení  páky 
nutného k sepnutí kontaktu (do 1 mm). 

Tempo a obsah klíčovaných textů jsou dány tím, co právě přijímáme. Nemá cenu se 
pokoušet  klíčovat  rychleji  (to  nedá  mnoho  práce),  daleko  důležitější  je  věnovat 
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pozornost  správnému  dodržování  poměru  tečka-čárka-mezera,  v  případě 
poloautomatu  hlavně  správné  délce  mezer.  Začátečníci  mají  nejčastěji  tendenci 
znaky "lepit", tj. zkracovat mezery mezi znaky a slovy; takový text je pak prakticky 
nečitelný. 

Velmi nám pomůže, když si  vlastní  klíčování občas nahrajeme na  magnetofon a 
porovnáme  s  klíčováním  strojovým.  "Použitelnost"  svého  klíčování  zase  nejlépe 
ověříme, zkusíme-li své nahrávky přijímat. Rychle si tak osvojíme první pravidlo etiky 
telegrafisty, tj. vysílat tak rychle a kvalitně, aby nás protějšek byl schopen přijímat. 
Začátečníci  s  poloautomatem  v  ruce  mívají  snahu  oslnit  protistanice  rychlým 
vysíláním  –  když  jim  pak  druhá  strana  odpoví  stejně  svižně,  bývá  jim  náramně 
horko... 

K tréninku bychom si měli vyhradit pravidelné chvilky jednou (lépe dvakrát) týdně; 
pravidelnost je zde základem úspěchu. Měli bychom mít k disposici souvisle 45-60 
minut času; za kratší dobu se nestačíme pořádně soustředit a delší doba už přináší 
únavu. Velmi důležité je tuto dobu vyplnit skutečně jen telegrafií. Pokud cítíme únavu, 
změníme typ textu, zařadíme klíčování místo příjmu atp., každá naše činnost by však 
měla mít vazbu na trénink. 

Měli bychom si zajistit,  že k práci budeme mít opravdu  klid. Pláč malých dětí ani 
hlasitě  vyslovované  názory  dalších  členů  rodiny,  jak  jinak  a  lépe  bychom  měli 
využívat svůj čas, naší práci neprospějí. Nelze-li jinak, je lépe volit pozdější večerní 
hodiny, kdy rodina už spí – trénink telegrafie je spíš drilová záležitost a nevyžaduje 
nejčerstvější mysl. 

Budeme-li  postupovat  popsaným způsobem,  můžeme po třech  až  šesti  měsících 
umět telegrafii tak, abychom mohli začít sami vysílat.
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Výuka Morseovy abecedy Kochovou metodou  
 
Přeložil a doplnil Josef Plzák, OK1PD 
 
Kapitola o telegrafii by nebyla úplná, pokud by neobsahovala nabídku programu 
moderní výuky Morseovy abecedy. Nabídka programů k výuce Morseovy abecedy je 
velmi bohatá. Po průzkumu nabídky byl vybrán  program navržený britským 
amatérem G4FON. Jeho program „Koch metod CW Trainer“ je jedním z mála 
programů spojujících moderní metodu výuky s moderním programovým designem. 
Obsluha programu je velmi jednoduchá a program lze snadno upravit a doplnit podle 
osobních požadavků.   V článku je popsána Kochova metoda a počeštěna obsluha 
programu.  

Kochova metoda 
Německý psycholog Ludwig Koch se zabýval v třicátých létech problémem percepce 
Morseovy abecedy. Zjistil, že při rychlostech vysílání mezi 13 až 20 slov/min. dochází 
k těžce překonatelné bariéře způsobené tím, že výuka pomalou rychlostí umožňuje 
vytvářet v paměti vědomé mechanizmy, pomocí nichž je přijímaný text logicky 
analyzován. Jako zvláště škodlivé se ukázaly různé mnemotechnické a prostorově 
orientované pomůcky. Doporučoval proto, aby výuka Morseovy abecedy probíhala 
takovou přenosovou rychlostí, při níž je vědomá analýza znaků již nemožná, tj. 
rychlostí alespoň 20 slov/min. Podvědomé učení tedy spočívá ve vytváření reflexů, 
které probíhají daleko rychleji, než vědomé rozhodování (vzpomeňme na reflexy, 
s nimiž reagujeme při řízení vozidla na náhlé překážky — reflexy jsou zcela 
mimoděčné a náš mozek se jich vědomě neúčastní). 
Výsledky Kochových studií zaujaly odborné kruhy a v některých státech i armádní 
spojovací odborníky. K rozšíření Kochovy metody však došlo až v době moderních 
počítačů. 
Jedním z předních propagátorů a nadšených průkopníků této metody se stal N1IRZ. 
V lit.[1] vzpomíná na své opakované neúspěšné pokusy naučit se Morseovu abecedu 
konvenčními metodami a složit zkoušku, která by mu otevřela svět amatérského 
vysílání.  Jeho více než třicetiletá frustrace skončila, když použil k výuce Kochovu 
metodu. Nejen to: po navázání prvního CW spojení a zvláště po prvním DX spojení 
se mu otevřel nečekaný svět CW závodů a QRP dxingu. 

Podstata Kochovy metody 
Kochova metoda výuky spočívá na vytvoření podvědomé reakce na individuální 
znaky. Je pojata tak, aby student neměl čas na logickou analýzu struktury znaku a 
vstřebával do podvědomí pouze individualitu jednotlivých znaků a spojoval ji s ručně 
napsaným znakem. 
G4FON navázal na zkušenosti N1IRZ popsané v [2] a navrhl velmi komfortní 
program vhodný k individuální výuce Morseovy abecedy. Poslední verse programu 
nabízí i možnost záznamu výukových textů do zvukových souborů ve formátu MP3, 
které si lze přehrávat pomocí miniaturních MP3 přehrávačů kdekoliv a kdykoliv.  
Program vytváří náhodné kombinace vybraných znaků, které vysílá zvolenou 
rychlostí (Actual Character Speed), prodlevou mezi znaky (Effective Code Speed) 
s možností ztížení příjmu. Vyslané kombinace jsou zobrazeny v základní obrazovce 
k dalšímu vyhodnocení. Program dále obsahuje individuální výběr znaků a nastavení 
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vlastností signálu (únik, kolísání kmitočtu, nerovnoměrnost klíčování, proměnný 
poměr mezi tečkami a čárkami).   

 
Obr. 1: Základní programová nabídka 

Postup výuky: 
• Otevřeme základní programovou nabídku. 
• V nabídce „Actual Charakter Speed“ nastavíme cílovou rychlost (= rychlost, ve 

které budeme komunikovat, tj. alespoň 20 slov/min.). Rychlost se uvádí 
v počtu slov vyslaných za minutu (WPM), 1 slovo = 5 alfanumerických znaků 
standardní délky, takže 20 slov/min. odpovídá rychlosti 100 znaků/min. 

• Pro první lekci nastavíme základní nabídku na dva znaky. 
• Kliknutím na startovací tlačítko odstartujeme pětiminutovou lekci, ve které jsou 

vysílány náhodné skupiny dvou přednastavených znaků. Vysílané znaky 
zapisujeme na papír. Od samého počátku respektujeme mezery mezi 
skupinami znaků. 

• Po ukončení lekce porovnáme zapsané znaky s originální lekcí zobrazenou na 
displeji. Spočítáme počet všech znaků a počet chyb. Z těchto dvou údajů 
vypočteme procento správně zaznamenaných znaků. 

• Dosáhli jste nejméně devadesáti procentní shodu? Jestliže ano, 
blahopřejeme! 

• Jestliže chyb bylo více než 10%, budete potřebovat další trénink se stejnou 
kombinací. 

• K nové kombinaci přejděte až po dosažení 90% správných znaků. Získáte ji 
přidáním dalšího znaku a odstartováním nové lekce. Zpočátku počet chyb 
vzroste, ale neklesejte však na mysli — opakováním lekce znovu dosáhnete 
90% správných znaků. 
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Kochova metoda nedovolí, abyste měli čas analyzovat jednotlivé znaky a rozebírali si 
je na tečky a čárky. K tomu, abyste byli schopni  zaznamenat znaky v plné rychlosti, 
si musíte vytvořit reflexy na jednotlivé znaky. Jde o velmi nezvyklou metodu výuky: 
od samého počátku se učíte reagovat na znaky vysílané rychlostí reálně používanou 
v telegrafním provozu. Tím budete trávit pouze nezbytný čas potřebný k vytvoření 
reflexu na nový znak, překlenete etapu postupného zvyšování přenosové rychlosti a 
překonávání obtížné bariéry nad 13 slov/min. 
 
Délka výuky je velmi individuální. N1IRZ uvádí, že náhodně sestavená skupinka 
studentů potřebovala 13,5 hodiny k tomu, aby zvládla příjem všech znaků rychlostí 
12 slov/min. A i kdyby se vám nepodařilo zvládnout výuku stejně rychle,  není jiná 
metoda výuky, která by vás k cíli zavedla rychleji. 
 
Již po zvládnutí několika znaků můžete získat představu, kolik času budete 
potřebovat k výuce. K hrubému odhadu postačí, abyste po zvládnutí lekce spočítali 
čas potřebný ke zvládnutí jednoho znaku a tento čas násobený 43 znaky vám dá 
přibližný obraz o trvání celého kurzu.  
  
Ačkoliv je Kochova metoda považována za nejrychlejší způsob výuky Morseovy 
abecedy, není to nejpodstatnější předností této metody. Již po zvládnutí několika 
znaků si vyzkoušejte, že můžete přijímat i podstatně vyšší rychlostí. Tím se tato 
metoda zásadně liší od ostatních. Při klasickém výcviku zvládnutí všech znaků 
vysílaných nízkou rychlostí (4 až 5 slov/min) se rychlost vysílání postupně zvyšuje. 
Po dosažení rychlosti 10 slov/min. dochází u řady studentů k psychickému 
bloku, jehož překonání vyžaduje dlouhý čas. Při výuce Kochovou metodou je 
podobná frustrace minimální. 
 
Kochova metoda navíc neprocvičuje znaky spojené do pravidelných skupin, ale 
vysílá znaky v nepravidelných, náhodně dlouhých skupinách. Tím se velmi 
usnadňuje přechod k příjmu slov. Jakmile budete schopni přijímat slova, můžete 
přejít k nacvičování příjmu vzorových spojení. Zvláštní pozornost věnujte nácviku 
volacích znaků, míst a číslic. To vše vám usnadní úspěšný start na pásmech. 
 
Při výuce buďte trpěliví: někdy se vám bude dařit lépe, některé znaky budou 
snadnější, jindy si projdete malou krizí, když vám některé znaky půjdou hůř, než jiné. 
Neustále si připomínejte, že si vytváříte reflexy — což je časově náročné a nemá to 
nic společného s vaším intelektem.  
 
Toto vše bude vaší cestou k praktickému využití znalosti Morseovy abecedy — 
klíčem ke vstupu do báječného světa krátkých vln. Nepotrvá dlouho a vyzkoušíte si 
svá první telegrafní spojení. S vašimi nově vytvořenými reflexy to nebude obtížné. 
 
Mnoho štěstí a na brzké shledání na krátkých vlnách vám přeje G4FON, autor 
programu! 
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Obr. 2: Nabídka konfigurace — výběr znaků 
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Obr. 3: Nabídka konfigurace – základní nastavení 

Položky základního nastavení: 
• Nastavení kvality ručního dávání (Kvalitní/Špatné) 
• Výběr postupu výuky (postup MFJ 418/vybrat předchozí nastavení) 
• Volba výstupu počítače (COM1 až COM4) 
• Nastavení délky lekce 
• Nastavení počáteční prodlevy 

 
Lit.:  [1] Finlay, D. G., N1IRZ: So You Want Leaen Morse Code; 
                www.g4fon_co_uk/g4fon.htm 
 [2] Finlay, D. G., Effective Training for High-Speed Morse: An Auditory-
                Learning Based Model; Morsels, Vol.2, Number 2, 1996/1997, p.3  
 [3] www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html
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13. KV závodění
Martin Huml, OL5Y – OK1FUA
Tato  část  publikace  by  vás  měla  seznámit  s  problematikou  závodění  na  KV.  Je 
rozdělena na několik částí. V první části se seznámíme s kategoriemi, ve kterých se 
závody vyhlašují.  V další  části probereme problematiku deníků a vysvětlíme další 
důležité  pojmy.  Poté  si  rozebereme nejvýznamnější  závody  na  KV,  včetně  jejich 
zvláštností  a  vhodné taktiky.  Déle  se  budu  věnovat  technickému vybavení  podle 
jednotlivých kategorií  (Antény, TRX, PA, pomocná zařízení…) a nakonec několika 
strategickým otázkám.

Kategorie
V některých závodech jsou specifické kategorie. Proto tato kapitola odkazuje na tyto 
závody bez dalšího vysvětlení – informace k těmto závodům najdete na jiném místě 
tohoto pojednání. 
Způsob obsluhy stanice (počet operátorů)
SO  (Single  Operator)  -  jeden  operátor.  V  této  kategorii  není  povoleno  využívat 
jakoukoliv pomoc dalších osob související s provozem stanice během závodu. Není 
tedy možno používat ani DX cluster. Výjimku tvoří OK-OM DX Contest a WAEDC, 
kde je použití DX clusteru povoleno. V jednu chvíli může být vysílán pouze jediný 
signál. Operátor může měnit pásma kdykoliv, kromě WAEDC. 
SOA (Single Operator Assisted) - jeden operátor s pomocí. V této kategorii je možné 
využít jak DX cluster, tak pasivní pomoc jiných amatérů, ovšem mimo vaše QTH. Je 
tedy možné, aby vám kamarád sděloval, že na určitém kmitočtu je ta a ta stanice. 
Není ale možné, aby volal pro vás zajímavou stanici a žádal jí, aby vás zavolala na 
vašem kmitočtu. V každém případě ve vašem QTH musíte být jediný, kdo vysílá, 
poslouchá a obsluhuje veškerá zařízení včetně PC. Je zakázáno sama sebe dávat 
do  DX clusteru (tzv.  self  spotting).  V  jednu chvíli  může být  vysílán  pouze jediný 
signál, kromě vysílání spojeného s provozem DX clusteru.
MO (Multi Operators) - více operátorů. Stanici může obsluhovat libovolný počet osob.
SWL (Short Wave Listeners) – posluchači
Jeden operátor (SO)
SB (Single Band) -  jedno pásmo. Závodník přihlásí  do hodnocení  pouze jedno z 
pásem, na kterých se závod koná. Může samozřejmě navazovat spojení i na jiných 
pásmech a za tato pásma poslat deník pro kontrolu. Existují výjimky (např. OK-OM 
DX Contest), kde je možné přihlásit do hodnocení více pásem.
AB (All Band) - všechna pásma. Závodník přihlásí do hodnocení spojení ze všech 
pásem, na kterých se závod koná. Všechny zde uvedené závody jsou vypsány pro 
pásma 1,8-28 MHz (mimo WARC pásem), kromě WAEDC, kde se nezávodí na 160 
m.  Není  samozřejmě povinností  dělat  spojení  na  všech  pásmech  -  např.  pokud 
stanice nemá antény na některé pásmo nebo pokud je nepoužití některého pásma z 
taktických důvodů výhodnější.
2R (2 Radios) - dva „přijímače“. Tato relativně nová kategorie znamená, že operátor 
obsluhuje dvě zařízení současně, v jednu chvíli ale vysílá pouze na jediné. Např. na 
jednom zařízení prohledává pásmo a na druhém dává výzvu. Tato kategorie v době 
vzniku článku nebývá vyhodnocována samostatně, bývá podmnožinou kategorie AB.
Více operátorů (MO)
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ST (Single  Transmitter)  -  jeden vysílač.  V  závodech  CQ WW DX a  OK-OM DX 
Contest  tato  kategorie  připouští  za  splnění  určitých  podmínek  druhý  vysílač  (viz 
podmínky těchto závodů).
2T (2 Transmitters) - dva vysílače. Tato kategorie existuje pouze závodech CQ WW 
DX, CQ WPX a ARRL International DX. Je možné pracovat současně maximálně na 
dvou různých pásmech s výjimkou navazování spojení pro získání násobiče – viz 
podmínky jednotlivých závodů.
MT (Multi Transmitters) - více vysílačů. Je možné použít libovolný počet vysílačů. Na 
každém pásmu v jednu chvíli může být vysílán pouze jediný signál.
Výkon
HP (High Power ) - výkon nad 100 W, v ARRL DX a IARU HF Championship nad 150 
W. Ve většině závodů je shora omezen na např. 1500 W.
LP (Low Power) - výkon do 100 W, v ARRL DX a IARU HF Championship do 150 W
QRP (Q-kód pro „snižte výkon“) - výkon do 5 W
Poznámka: stanice MO bývají téměř ve všech závodech automaticky HP.
Reálné kategorie (kombinace)
Jednotlivé „subkategorie“ se kombinují a dávají dohromady skutečné kategorie dle 
jednotlivých závodů. Např. SO AB HP, SO SB 15M LP, MO ST a podobně. Lze se 
setkat i se zkráceným označením jednotlivých kombinací, např. M/S (MO ST), M/M 
(MO MT), SO 160 LP (SO SB 160M LP) a podobně.

Deníky
Zasílání deníků v elektronické podobě e-mailem je všemi organizátory závodů silně 
podporováno,  většina  z  nich  elektronický  deník  vyžaduje  jako  podmínku  pro 
hodnocení,  případně  pro  získání  jakéhokoli  ocenění  (diplom,  plaketa).  Je  to 
podmínka  zcela  pochopitelná  -  stanice,  které  posílají  elektronický  deník  a  jsou 
podrobeny nekompromisní kontrole a penalizaci, by byly v nevýhodě v porovnání s 
těmi, kteří pošlou deník na papíře, jenž není v možnostech pořadatele tak důkladně 
zkontrolovat.  Díky  elektronické  kontrole  máte  po  vyhodnocení  většiny  závodů 
možnost  získat  soubory  obsahující  vaše  vlastní  chyby,  čímž  získáte  ideální 
prostředek  k  závodnickému  seberozvoji  a  například  také  k  porovnání  přesnosti 
jednotlivých operátorů. 
Zásady a doporučení pro elektronické deníky
Formát  deníku  by  měl  být  tzv.  Cabrillo.  Téměř  všichni  pořadatelé  se  shodli  na 
používání tohoto formátu deníků, kde veškeré informace pro vyhodnocení obsahuje 
jediný soubor. Formát Cabrillo je čistě textový (snadno prohlédnutelný a editovatelný 
jakýmkoli  editorem)  ASCII  soubor,  v  úvodu  obsahuje  všechny  potřebné  údaje  o 
stanici  a následuje soupis spojení,  kde každé spojení je na jednom řádku. Popis 
formátu  se  postupně  vyvíjí,  jeho  „domovskou  stránkou“  je 
http://www.kkn.net/~trey/cabrillo/. Bohužel vznik formátu byl příliš rychlý a tak snad 
každý program pro vedení soutěžního deníku generuje mírně odlišný výstup. Rozsah 
problematiky je velmi široký, její rozbor není účelem tohoto pojednání. Naštěstí vše 
se  stále  vyvíjí  a  tak  pokud  budete  mít  poslední  verzi  svého  programu,  je  velmi 
pravděpodobné, že i váš deník bude pořadatelem v pořádku přijat.
Zasílaný  soubor  k  vyhodnocení  musí  být  vždy  ve  tvaru  CALL.CBR,  případně 
CALL.CAB,  kde  CALL je  značka  použité  v  závodě  (lomítko  se  vynechává  nebo 
nahrazuje „_“ či „-“). 
Předmět  e-mailu  by  měl  vždy  obsahovat  značku  použitou  v  závodě,  někteří 
pořadatelé vyžadují rovněž uvedení kategorie či druhu provozu (CW, SSB).
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Sumář  (Sumary  Sheet),  což  je  část  souboru  týkající  se  popisu  stanice,  by  měl 
obsahovat základní údaje o stanici a o soutěžícím: použitá značka, značka operátora 
(operátorů),  přihlašovaná  kategorie,  jméno,  poštovní  adresa,  e-mail.  Kromě  toho 
může obsahovat  popis  zařízení,  různé komentáře a  připomínky (tzv.  Soapbox)  a 
členství v teamu či klubu.
U některých závodů je možno soubory před odesláním „zabalit“ (komprimovat) do 
formátu ZIP či RAR.
Programy pro vedení deníků ze závodů
Existuje  několik  desítek  programů  pro  vedení  staničních  deníků.  Některé  jsou 
specializované na vedení běžných QSO a závody mají jako doplněk, u některých je 
tomu právě naopak, jsou napsány právě pro soutěžní provoz (běžná QSO zapisovat 
umožňují samozřejmě také). Nejoblíbenější programy s dobrou podporou jsou tyto 
(tento výběr byl udělán na základě konzultací s významnými závodníky):
WriteLog - K5DJ, www.writelog.com 
Super Duper - EI5DI, www.ei5di.com (freeware)
N1MM - www.n1mm.com (freeware)
Win-Test - F5MZN, www.win-test.com 
TRLog - N6TR, www.qth.com/tr/ 
CT - K1EA, www.k1ea.com  (freeware)
Další programy pro vedení závodů naleznete např. zde:
 http://www.dxzone.com/catalog/Software/Contesting/.  Programů  pro  OS  Linux  je 
mnohem méně:
TLF - PA0R home.iae.nl/users/reinc/TLF-0.2.html GPL (GNU/Linux) 
Xlog - PG4I www.qsl.net/pg4i/linux/xlog.html GPL (GNU/Linux) 
jLog - LA3HM http://jlog.org log in Java for Linux/MacOS/Win
Základní pojmy
Prefix  WPX.  Prefix  je  definován  jako  „všechny  znaky  od  počátku  značky  až  po 
poslední číslici ve znaku“. V případě značek s lomítkem platí ten prefix, který určuje 
QTH, kde je  stanice umístěna.  Pokud toto  určení  neobsahuje číslici,  doplní  se 0 
(nula). Prefix značky neobsahující číslice se určí tak, že se oddělí první dva znaky a 
přidá se 0 (nula). Označení /P, /M, /A, /E, /J, /MM, /AM a pod. nemá na prefix vliv. 
Nejlépe je vše vidět na příkladech (v závorce je uveden prefix):  OK1CRA (OK1), 
OK1CRA/P (OK1), FBC5NQL (FBC5), CS98NH (CS98), 3DA5A (3DA5), 4K80ADR 
(4K80), IH9/OK1CRA (IH9), OK1CRA/ZS6 (ZS6), G/OK1CRA (G0), KT0R/9 (KT9), 
XEFTJW (XE0).

Run, Pile Up. Jde o způsob provozu, kdy operátor na „svém“ kmitočtu dává výzvu a 
protistanice jej volají.

S&P, S/P (Search and Pounce). Způsob provozu, kdy operátor hledá protistanice a 
volá je na jejich kmitočtu.

Rate. Jde o počet spojení či bodů za hodinu, které by byly navázány, kdyby se QSO 
uskutečňovaly danou rychlostí. Běžně se používá několik typů „rejtů“: desetiminutový 
rate (počet  QSO nebo bodů za posledních 10 minut  vynásobený šesti,  hodinový 
(počet  QSO/bodů  za  posledních  60  minut,  „last  10  QSO“  (doba  za  kterou  bylo 
navázáno  posledních  10  QSO  je  použita  pro  výpočet  teoretického  počtu  QSO 
navázaných za hodinu stejnou rychlostí, „last 100 QSO“ (stejně jako předchozí, pro 
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výpočet se použije posledních 100 QSO). Je pochopitelné,  že při  stejné rychlosti 
provozu udává každý „rate“ jiné číslo a každý se různě rychle mění.

Split (doslova „rozdělit“) je způsob provozu, kdy operátor jedoucí Pile Up se nechává 
volat na jiném kmitočtu, než sám vysílá. V závodech se tento způsob používá skoro 
výhradně jen v těchto případech: SSB na 40 m na spojení se stanicemi z USA, které 
nemohou vysílat v našem SSB pásmu; SSB na 80 m (některé země vč. USA mohou 
vysílat i nad 3,8 MHz; CW na 160 m pro spojení se stanicemi z JA, které nemohou 
vysílat pod 1,9 MHz). V těchto případech se při volání výzvy uvádí přímo kmitočet, 
kde chceme být voláni.

Závody
V následujícím textu naleznete podmínky vybraných nejvýznamnějších KV závodů. 
Musím zdůraznit, že podmínky se čas od času různě obměňují a doplňují a je tedy 
důležité  před  každým  závodem  projít  web  pořadatele  a  podmínky  si  ověřit  či 
zopakovat.
ARRL International DX Contest
Pořadatel: ARRL

Termín
Třetí celý víkend v únoru (CW) a první celý víkend v březnu (SSB), sobota 00:00 až 

neděle 24:00.

Kategorie
• SO AB. Tato kategorie je dále rozdělena na HP, LP a QRP.
• SO SB.  Jeden operátor  může přihlásit  do  hodnocení  pouze jedno pásmo, 

ostatní  pásma,  pokud na nich  pracoval,  slouží  pro  kontrolu.  Nerozlišují  se 
výkonové kategorie.

• SOA AB. Nerozlišují se výkonové kategorie.
• MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. V jedné hodině 

(od 0.  do 59. minuty)  je možno uskutečnit  maximálně 6 změn pásma. Pro 
upřesnění: navázání QSO na 20 m, pak na 40 m a poté opět na 20 m se 
počítá jako dvě změny pásma.

• MO 2T. V jeden okamžik mohou být vysílány maximálně dva signály, každý na 
jiném pásmu. Každý vysílač může uskutečnit změnu pásma maximálně 6× za 
hodinu, tak jako v kategorii MO ST. Oba vysílače mohou navazovat jakákoliv 
spojení (tedy nikoli jen násobiče).

• Každý vysílač vede samostatný deník (v jednom deníku musí být označeno, 
které spojení navázal který z vysílačů).

• MO MT. V jeden okamžik může být  vysílán na každém pásmu maximálně 
jeden signál.

Podmínky
Stanice USA a Kanady navazují spojení pouze se stanicemi mimo tyto dvě DXCC 
země. Ostatní  stanice (vč.  KH6,  KL7,  CY9, CY0 ale  také vč.  všech /MM a /AM) 
navazují spojení jen se stanicemi z USA a Kanady (dále jen W/VE). Stanice W/VE 
předávají  RS/RST a název či  zkratku státu/provincie,  ostatní  předávají  RS/RST a 
přibližný výkon stanice (přesné podmínky uvádějí třímístné číslo, pokud však máte 1 
kW, běžně se bez následků předává KW či K). Za každé spojení se počítají 3 body. 
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Násobiče pro W/VE jsou země DXCC na každém pásmu zvlášť, pro ostatní jsou to 
státy USA (včetně DC, samozřejmě mimo KH6/KL7 -celkem tedy 49) a kanadské 
provincie  na  každém  pásmu  zvlášť.  Celkový  výsledek  se  spočítá  vynásobením 
součtu bodů ze všech pásem součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží 
kromě vítězů všech kategorií  v  každé zemi  také  všechny stanice,  které navážou 
alespoň 500 spojení.

Technické podmínky
Všechny vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru 500 m, kromě 
antén. Není tedy např. dovoleno, aby pro účastníka v kterékoliv kategorii vyhledával 
stanice jiný operátor, jehož stanoviště bude mimo tento kruh. 

Seznam USA států a kanadských provincií
USA
OblastOfic. zkratka V závodě Název
0 Co CO Colorado
0 Ia IA, IO Iowa
0 Ks KA, KS Kansas
0 Mn MN, MIN Minnesota
0 Mo MO, MISSO Missouri
0 Nd ND North Dakota
0 Ne NE Nebraska
0 Sd SD South Dakota
1 Ct CT, CON Connecticut
1 Ma MA Massachusetts
1 Me MAI, ME Maine
1 Nh NH New Hampshire
1 Ri R Rhode Island
1 Vt VT, VER Vermont
2 Nj NJ New Jersey
2 Ny NY New York
3 Dc DC District of Columbia
3 De DE Delaware
3 Md MD, MARY Maryland
3 Pa P Pennsylvania
4 Fl F Florida
4 Ga G Georgia
4 Ky KE, KY Kentucky
4 Nc NC North Carolina
4 Sc SC South Carolina
4 Tn TN, TEN Tennessee
4 Va VA, VI Virginia
5 Al AL Alabama
5 Ar AR Arkansas
5 La L Louisiana
5 Ms MS, MIS Mississippi
5 Nm NM New Mexico
5 Ok OK Oklahoma
5 Tx TX, TEX Texas
6 Ca CA California
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7 Az AZ, ARI Arizona
7 Id ID Idaho
7 Mt MT, MON Montana
7 NV NV, NEV Nevada
7 Or OR Oregon
7 Ut U Utah
7 Wa WA Washington
7 Wy WY Wyoming
8 Mi MI Michigan
8 Oh OH Ohio
8 Wv WV West Virginia
9 Il IL Illinois
9 In IN Indiana
9 Wi WI Wisconsin

Kanada
Ofic. zkratka V závodě Název
VE1 VE1,  NS Nova Scotia
VE2 VE2, QU, PQ, QC Québec
VE3 VE3, ON Ontario
VE4 VE4,  MB, MAN Manitoba
VE5 VE5, SK, SAS Saskatchewan
VE6 VE6, AB ALT ALB  Alberta
VE7 VE7, BC British Columbia
VE8 VE8, NW, NT Northwest Territories
VE9 VE9, NB New Brunswick
VO1 VO1, NF Newfoundland
VO2 VO2, LAB Labrador
VY0 VY0, NU, NV Nunavut
VY1 VY1, YU, YK Yukon
VY2 VY2, PEI Prince Edward Island

Deníky
Do  30  dnů  po  závodě  ve  formátu  Cabrillo  na  e-mail:  DXCW@arrl.org,  resp. 
DXPHONE@arrl.org,  případně  na  3,5"  disketě  na  adresu:  ARRL,  225  Main  St., 
Newington, CT 06111, USA. V kategorii MO 2T je nutno označit u každého spojení, 
který ze dvou vysílačů ho navázal.
Internet:
http://www.arrl.org/contests/

Taktika, doporučení
Popularita  závodů  ARRL vyplývá  z  faktu,  že  během  závodu  navazujete  spojení 
výhradně se stanicemi z jednoho směru (s USA a Kanadou) a vašimi partnery jsou 
vesměs velmi ukáznění operátoři s dobře vybavenými stanicemi. Jde o závody, kde 
lze dlouhodobě dosahovat velmi vysokých „rejtů“, nejen díky kvalitě a síle protistanic, 
ale i díky délce jejich značek. Při spojení s „top guns“ si můžete ověřit, s jak malým 
výkonem se dá navázat DX spojení. Můžete experimentovat s provizorními drátovými 
fixními anténami na dolních pásmech. Zkrátka pokud si chcete skutečně zazávodit, 
ARRL je ideální příležitostí. 
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Připomínám, že stanice v USA mohou vysílat z jiného státu, aniž by dávaly /P nebo 
/číslo. Proto v některých případech nemusí souhlasit číslo oblasti v prefixu a stát, ze 
kterého stanice vysílá. 

Pokud nejsi  dobrý znalec angličtiny,  doporučuji  v SSB části  chvíli  poslouchat,  jak 
americké  stanice  vyslovují  názvy  států.  Vyhneš  se  tak  trapným situacím,  kdy  se 
několikrát musíš ptát silné stanice na její  stát.  Dej si  pozor při  zadávání státu do 
deníku. Při CW je to snadné - zapíšeš, co předává stanice, ovšem při SSB to může 
být pěkný zmatek. Některé státy mají podobné názvy a zkratky a po zapsání pouze 
prvních písmen se může stát proměnit v jiný. Nejčastější problémy jsou s MA-MD-
ME, AR-OR, MI-MN-MO-MS.

Doporučuji věnovat týden před závodem naučení či zopakování států a jejich zkratek 
nazpaměť.
IARU HF World Championship
Pořadatel: ARRL

Termín 
Druhý celý víkend v červenci, sobota 12:00 až neděle 12:00 UTC.
Kategorie

• SO. Nejsou hodnocena jednotlivá pásma. SO AB CW, SO AB SSB, SO AB 
MIX, každá rozdělená na kategorie HP, LP, QRP.

• MO ST MIX. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 
10-minutové pravidlo pro přechod z pásma na jiné pásmo jako v závodech 
přádaných CQ.

• · HQ  Stations.  Speciální  kategorie  pro  reprezentace  členských  zemí 
IARU.  Takřka  vždy  je  jedna  značka  použita  pro  všechna  pásma.  V  jeden 
okamžik  může  být  na  každém  pásmu  a  každém  druhu  provozu  vysílán 
maximálně jeden signál (celkem tedy max. 12 signálů).

Podmínky
Navazují  se spojení  se všemi stanicemi na světě.  S každou stanicí  může být na 
každém  pásmu  každým  druhem  provozu  navázáno  jedno  platné  spojení  (tedy 
maximálně  12  QSO).  V  úsecích  pásem  pro  SSB  není  dovoleno  navazovat  CW 
spojení.  Předává se  RS/RST a číslo  ITU zóny (v  OK 28),  HQ stanice  předávají 
RS/RST a oficiální zkratku jejich národní organizace. Za spojení mezi kontinenty se 
počítá 5 bodů, za spojení s cizí zónou na vlastním kontinentu se počítají 3 body, za 
spojení s vlastní zónou se počítá 1 bod. 
Spojení se stanicemi HQ, členy správní rady IARU a členy regionálních výkonných 
výborů, jenž jsou násobiči, se hodnotí 1 bodem. Násobiče jsou zóny ITU plus HQ 
stanice plus členové správní rady IARU (Administrative Council, předávají AC) plus 
členové regionálních výkonných výborů (Regional Executive Committee members, 
předávají R1, R2 nebo R3 podle oblasti IARU) na každém pásmu zvlášť bez ohledu 
na druh provozu. Pro upřesnění - QSO se dvěma (nebo více) různými stanicemi na 
jednom pásmu předávajícími např. R1 se počítají jako jeden násobič R1. 
Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem a druhů 
provozu celkovým součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží kromě vítězů 
všech  kategorií  v  každé  zemi  také  všechny  stanice,  které  navážou  alespoň  250 
spojení nebo získají alespoň 25 násobičů.
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Technické podmínky
Shodné s ARRL DX Contesty
Aktivní HQ stanice (zkratka, v závorce prefix členské země):
AARC (P40), ARAI (TU), ARI (I), ARM (ER), ARRL (W), ARSI (VU), BFRA (LZ), CF 
(CO), CRC (OK), CTARL (BV), DARC (DL), EDR (OZ), ERAU (ES), FMRE (XE), FRA 
(OY), FRC (CO), FRR (YO), GRC (HC), GRF (4L), HARTS (VR), HRS (9A), IARU 
(NU1AW), IRA (TF), IRTS (EI), JARL (JA), LABRE (PY), LRMD (LY), MRASZ (HA), 
NARS (5N),  NZART (ZL),  OVSV (OE),  PRAC (HP),  PZK (SP),  RAAG (SV),  RAC 
(VE), RAST (HS), RCA (LU), RCH (HR), RCV (YV), REF (F), REP (CT), RL (LX), 
RSGB (G), RSM (XE), SARA (OM), SRAL (OH), SRJ (YU), SRR (UA), SSA (SM), 
TRAC (TA), UARK (UN), UARL (EM), UARS (5X), UBA (ON), UFT (F), URE (EA), 
VERON (PA), WIA (VK), ZRS (S5).

Deníky
Deníky  do  30  dnů  v  elektronické  podobě  v  Cabrillo  formátu  na  e-mail: 
IARUHF@IARU.org, případně na 3.5" disketě na adresu: IARU HF Championship, 
IARU International Secretariat, Box 310905, Newington, CT 06111, USA. Pro poslání 
logu je možné s výhodou použít rovněž www.b4h.net/cabforms.
Internet:
http://www.arrl.org/contests/

Taktika, doporučení
Tento závod je velmi zajímavý z několika důvodů. Jednak je to jeden z mála velkých 
závodů (dalším je EU HF Championship), kde probíhá současně CW a SSB provoz a 
je tedy širší  možnost volby kategorie.  Druhou zvláštností  je to,  že přestože jde o 
velký  celosvětový  závod,  trvá  „pouze“  24  hodin  a  není  tedy  problém  ani  pro 
jednotlivce  vydržet  po  celou  dobu  závodu.  Když  vezmete  v  úvahu  tyto  fakta, 
nebudete se v žádný okamžik závodu nudit, vždy je co dělat. Závod má však i určitou 
nepříjemnou  vlastnost  -  díky  velkému  množství  HQ  stanic,  které  mohou  být  na 
každém  pásmu  a  každém  módu,  jsou  především  spodní  pásma  dost  zaplněná 
stanicemi, které pouze „cékví“.

EU HF Championship
Pořadatel: Slovenian Contest Club

Termín
První sobota v srpnu, 12:00 až 23:59 UTC.
Kategorie
Pouze SO, nejsou hodnocena jednotlivá pásma. SO AB CW, SO AB SSB, SO AB 
MIX, každá rozdělená na kategorie HP a LP.
Podmínky
Navazují se spojení pouze se stanicemi pracujícími v EU. S každou stanicí může být 
na každém pásmu každým druhem provozu navázáno jedno platné spojení (tedy 
maximálně  12  QSO).  V  úsecích  pásem  pro  SSB  není  dovoleno  navazovat  CW 
spojení. Předává se RS/RST a dvoumístné číslo udávající rok, kdy operátor získal 
své první radioamatérské oprávnění.

Za každé QSO je 1 bod, každý různý přijatý kód na každém pásmu (bez ohledu na 
druh provozu) je jeden násobič. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu 
bodů  ze  všech  pásem  a  druhů  provozu  celkovým  součtem  násobičů  ze  všech 
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pásem. V každé hodině (tedy od XX:00 do XX:59) je možné provést maximálně 10 
změn  pásma/módu.  Použití  DX  clusteru  či  jiné  pomoci  není  povoleno.  Vítězové 
všech kategorií obdrží plakety.

Deníky
Deníky  do  31.  8.  v  Cabrillo  formátu  (příp.  i  jiný  textový)  na  e-mail: 
euhfc@hamradio.si,  případně  na  3.5"  disketě  na  adresu:  Slovenia  Contest  Club, 
Saveljska  50,  1000  Ljubljana,  SLOVENIA.  V  deníku  musí  být  uvedené  přesné 
kmitočty u všech QSO, jinak soutěžící neobdrží případnou plaketu.
Internet: http://lea.hamradio.si/~scc/euhfc.html

Taktika, doporučení
EU HF Championship je jedním z nejmladších KV závodů. Jeho popularita rychle 
stoupá a to především z těchto důvodů: 
· probíhá současně CW a SSB provoz
· navazují se „blízká“ spojení (nejsou nutné veliké antény – naopak, na pohled 
horší antény mohou být výhodou)
· trvá jen 12 hodin, je tedy velmi svižný, přední stanice navazují hodně přes 
1000 QSO.
Co se týká taktiky, je třeba vzít především v úvahu čas konání – tedy začít na horních 
pásmech a postupně se přesouvat na nižší. Omezení počtu přeladění nám to na 
první pohled trochu komplikuje, ale musím říci, že se mi nikdy nestalo, že bych se 
potřeboval přeladit a už to díky tomuto omezení nešlo.

CQ WW WPX Contest
 
Pořadatel: CQ Magazine
Termín
Poslední celý víkend v březnu (SSB) a poslední celý víkend v květnu (CW), sobota 
00:00 až neděle 24:00.

Kategorie
• SO: Operátor může pracovat maximálně 36 hodin z celkové délky závodu 48 

hodin. Přestávky musí být dlouhé minimálně 1 hodinu a musí být vyznačeny v 
deníku.  Poslouchání  na  pásmu  se  počítá,  jako  kdyby  stanice  navazovala 
spojení (nejde tedy o přestávku).

• SO SB:  Jeden operátor  může přihlásit  do  hodnocení  pouze jedno pásmo, 
ostatní  pásma,  pokud  na  nich  pracoval,  slouží  pro  kontrolu.  Platí  časové 
omezení jako v SO AB.

• SO HP: výkon max. 1500 W
• SO LP: výkon max. 100 W
• SO QRP: výkon max. 5 W
• SOA HP, SOA LP: Nehodnotí se pásmové kategorie.
• SO T/S (Tribander/Single element). Závodník může používat během závodu 

pouze tribander (jednu anténu pro tři pásma 10, 15, 20 m, libovolný typ) a 
jednoprvkovou anténu (pro pásma 40, 80 a 160 m). Nerozlišují se výkonové 
kategorie.

• SO R (Rookie). Tato kategorie je pro závodníky, kteří mají radioamatérskou 
koncesi 3 roky a méně. Nerozlišují se výkonové kategorie.
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• MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10-
minutové pravidlo pro přechod z pásma na jiné pásmo. To znamená, že 
přechod na jiné pásmo je možný až po 10 minutách od navázání spojení na 
tomto pásmu. Např. pracujete na 80m, poslední QSO uděláte v 17:33. 
Přejdete na 40m a první spojení navážete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo 
(samozřejmě vč. 80 m) můžete přejít až v 17:45.

• MO 2T. V každém okamžiku je možné vysílat maximálně 2 signály, každý na 
jiném pásmu. Každá ze dvou stanic může v průběhu jedné hodiny (XX00 do 
XX59) změnit pásmo maximálně 8x.

• MO MT. V jeden okamžik může být  vysílán na každém pásmu maximálně 
jeden signál.

Podmínky
Navazují se spojení se všemi stanicemi na světě. Předává se RS/RST a třímístné 
pořadové číslo spojení počínaje 001 (a dále čtyřmístné, pokud počet QSO překročí 
999). Stanice v kategoriích MO číslují spojení na každém pásmu zvlášť. Za spojení 
mezi kontinenty se počítají 3 body na pásmech 10, 15 a 20 m a 6 bodů na 40, 80 a 
160 m. Za spojení na vlastním
kontinentu se počítá 1 bod na pásmech 10, 15 a 20 m a 2 body na 40, 80 a 160 m. 
Za spojení s vlastní zemí DXCC se počítá 1 bod na všech pásmech. Násobiče jsou 
prefixy  WPX  bez  ohledu  na  pásma.  Celkový  výsledek  se  spočítá  vynásobením 
součtu bodů ze všech pásem celkovým počtem násobičů ze všech pásem. Diplomy 
obdrží vítězové všech kategorií v každé zemi.
Technické podmínky:
Všechny vysílače a přijímače musí být umístěny v kruhu o průměru 500 m nebo na 
pozemku ve vlastnictví stanice, která se závodu účastní - podle toho, které území je 
větší. Všechny antény musí být fyzicky připojeny do vysílačů a přijímačů, jež účastník 
používá. Ke zvyšování celkového skóre může být použita jedině značka, pod kterou 
se závodník účastní.

Deníky
Do 1. 5. (SSB) a do 1. 7. (CW) ve formátu Cabrillo na e-mail: ssb@cqwpx.com resp. 
cw@cqwpx.com, případně na 3,5" disketě na adresu: CQ Magazine, WPX Contest, 
76 N.
Broadway, Hicksville NY 11801, USA. 
Internet: http://www.cqwpx.com

Taktika, doporučení
Závod CQ WW WPX je  v  mnoha ohledech výjimečný.  Především tím,  že se od 
běžných závodů odlišuje systémem počítání násobičů (bez ohledu na pásma) a že 
díky předávanému číslu mám jako soutěžící možnost sledovat, „jak na tom asi jsem“. 
Je pravda, že právě díky tomuto číslu se nedá dosahovat tak vysokých „rejtů“ jako v 
CQ WW DX či jiných závodech, ale s tím se nedá nic dělat. 

Základem co nejlepšího výsledku je maximální počet bodů za spojení a maximum 
násobičů. Nejprve se podívejme na to, jak získat co největší počet bodů za spojení. 
Jedním  z  dalších  specifik  tohoto  závodu  je  skutečnost,  že  spojení  na  dolních 
pásmech (160, 80, 40 m) jsou hodnocena dvojnásobně, než na horních pásmech. 
Znamená to tedy, že je třeba se hodně soustředit na 40 m a 80 m. Pásmo 160 m 
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stačí většinou navštívit  pouze několikrát na pár desítek minut a „vyzobat“ stanice, 
které jedou v kategorii SB nebo MM a chvíli zkusit výzvu.

Z  mých  zkušeností  „rejt“  na  tomto  pásmu  klesá  velmi  rychle  a  mnoho  nových 
násobičů zde také nebývá. V době otevření 160 m jsou plně otevřena i pásma 80 m 
a 40 m, kde je počet stanic výrazně vyšší. Tím ale rozhodně nechci říci, že byste měli 
toto pásmo zcela vypustit, naopak. Také bych chtěl upozornit na jeden taktický omyl, 
kterého se občas stanice dopouštějí. Na první pohled by se mohlo zdát, že je třeba 
být co nejdéle na spodních pásmech - říká se, že když dělám „rejt“ 130 na 14 MHz a 
80 na 7 MHz, je 7 MHz lepší. To ovšem často nebývá pravda, neboť v době, kdy jsou 
otevřena obě pásma, je na 14 MHz výrazná většina spojení DX (tedy za 3 body), 
kdežto na 40 m (o 80 m ani nemluvě) se dělá převážně Evropa (tedy za 2 body). 
Když toto vynásobíte vyšším „rejtem“ na 14 MHz, je vše zcela jasné.

Pro  vysvětlení  taktiky  v  oblasti  násobičů  použiji  analýzu  jednoho mého deníku  z 
pásma 15 m.

Násobiče  (prefixy)  jsou  v  největší  míře  koncentrovány  ve  třech  geografických 
oblastech: Evropa, USA a Japonsko. Z toho výrazně nejvíce násobičů je v Evropě (v 
mém případě 317),  pak v USA (u mne 230) a nakonec v JA (61 - podotýkám, že 
otevření na JA bylo v době závodu velmi krátké). Mimo tyto oblasti jsem udělal pouze 
82 prefixů.  Nejvíce  evropských násobičů  uděláte  nejspíše  na  40  m a  80  m,  DX 
naproti tomu na horních pásmech. A jaký zvolit způsob provozu - jet na výzvu (Run) 
nebo vyhledávat (S/P)? Toto rozhodnutí  je vždy individuální  a  je třeba přihlížet  k 
mnoha faktorům. Nejdůležitějším je,  jaký jste schopni  udržet  „rejt“  v  režimu Run. 
Vezmeme-li v úvahu, že průměrný „rejt“ při S/P bývá kolem 40 a poměr násobičů k 
počtu spojení je zhruba dvojnásobný než Run, dojdeme k přibližnému závěru, že 
pokud nejsme schopni udržet „rejt“ nad 80, je lepší S/P a naopak. 

Jedno z dalších taktických rozhodnutí, které musíte dělat v kategorii jeden operátor, 
je určování přestávek (v tomto závodě smíte pracovat  pouze 36 hodin).  Základní 
představu (a přitom poměrně přesnou) vám pomůže udělat band-plán, ve kterém ke 
každé hodině (případně půlhodině) odhadnete ze zkušeností či jiných deníků „rejt“, 
který je možno udělat.  Pozor,  důležitý je „rejt“  bodů,  nikoli  spojení.  Těch dvanáct 
hodin,  ve  kterých  je  nejnižší  počet  bodů,  pak  bude  zřejmě  nejvhodnějších  k 
relaxování. Nezapomeňte však, že je třeba také dělat Evropu, která je sice bodově 
nezajímavá, ale je zde nejvíce násobičů.

WAEDC (European DX Contest)
Pořadatel: DARC

Termín
Druhý celý víkend v srpnu (CW) a druhý celý víkend v září (SSB), sobota 00:00 až 
neděle 24:00.

Kategorie
Nejsou hodnocena jednotlivá pásma.

• SO AB HP,  SO AB LP:  Nejsou hodnocena jednotlivá  pásma.  Je  povoleno 
využití DX clusteru. Operátor může pracovat maximálně 36 hodin z celkové 
délky  závodu  48  hodin.  Přestávky  mohou  být  maximálně  tři  a  musí  být 
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vyznačeny v deníku (sumáři). Pokud je provoz přerušen na více než 12 hodin, 
součet tří nejdelších přestávek musí být minimálně 12 hodin.

• MO ST: Platí 10-minutové pravidlo pro změnu pásma (stejné jako v závodech 
CQ),  zahrnuje i  předávání  QTC. V jeden okamžik může být  vysílán pouze 
jediný signál, kromě navazování spojení na jiném pásmu za účelem získání 
násobiče.  Je  zakázáno  vysílat  či  přijímat  QTC  paralelně  s  navazováním 
běžných QSO.

• SWL (posluchači)

Podmínky
Soutěží  se na pásmech 80 až.10 m. Evropské stanice navazují  spojení  pouze s 
mimoevropskými a naopak. Předává se RS/RST a třímístné pořadové číslo spojení 
počínaje 001 (a dále čtyřmístné, pokud počet QSO překročí 999). Kromě běžných 
spojení  se  v  závodě  předávají  tzv.  QTC.  QTC  předávají  mimoevropské  stanice 
evropským.  Každý  QTC  sestává  z  času,  značky  a  přijatého  čísla  spojení 
uskutečněného stanicí, která QTC předává. Např. 0123 OK1CRA 001 znamená, že v 
0123 UTC navázal QSO s OK1CRA a obdržel od něj číslo 001. Vysílající stanice 
může každé spojení předat jako QTC pouze jednou (může tedy předat maximálně 
tolik  QTC, kolik má navázáno spojení).  Mezi dvěma stanicemi může být  předáno 
celkem maximálně 10 QTC bez ohledu na pásma a to v libovolnou dobu - všechny 
najednou  nebo  po  libovolných  částech.  Za  účelem získání  všech  deseti  QTC je 
možné s jednou stanicí navázat více QSO. Během předávání každé skupiny QTC se 
předává  zlomek,  sestávající  z  pořadového  čísla  skupiny  QTC  a  počtu  QTC  v 
předávané skupině - tedy například 4/8 znamená, že stanice předává svou čtvrtou 
skupinu, ve které bude 8 QTC. 

Za každé QSO a každý přijatý či vyslaný QTC je jeden bod. Násobiče jsou země 
DXCC, přičemž počet zemí na 80 m se násobí čtyřmi, na 40 m třemi a na ostatních 
pásmech dvěma. Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů za QSO a 
QTC ze všech pásem celkovým součtem násobičů ze všech pásem. Diplomy obdrží 
vítězové všech kategorií v každé zemi.

Deníky
Elektronické deníky do 15. 9. (CW) a do 15. 10. (SSB) nejlépe ve formátu Cabrillo na 
e-mail waedc@dxhf.darc.de, 
případně na 3,5" disketě na adresu: WAEDC Contest Manager, Bernhard Buettner, 
DL6RAI,  Schmidweg  17,  D-85609  Dornach,  GERMANY  Internet: 
http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

Taktika, doporučení
Tento závod je  některými účastníky milován,  některými  zavrhován.  Já osobně se 
řadím k té první skupině. Je to zkrátka něco jiného. 
Zde jsou mé zkušenosti a názory:

• Pamatujte,  že  QTC  je  nejsnazší  způsob  získání  bodů.  Navazovat  běžná 
spojení se vám nebude nikdy dařit tak rychle, jako přijímat QTC.

• Vyžadujte QTC pouze od stanic, které dobře slyšíte a jejich signál je pro vás 
čitelný. Přijímat QTC od některých JA stanic na SSB je masochismus.

• Snažte  se  získávat  QTC již  od  počátku  závodu.  Počítejte  však  s  tím,  že 
některé stanice rozdávají QTC až druhý den. Mnoho stanic QTC nerozdává 
vůbec.
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• Velmi  doporučuji  věnovat  čas  dokonalému  seznámení  s  používaným 
programem pro vedení deníku. Zapisování QTC není zcela standardní a je 
potřeba si jej zažít. Pokud budete psát QTC na papír a nikoli do PC, ztratíte 
možnost kontroly počtu přijatých QTC od jednotlivých stanic.

• Pokud se chcete co nejlépe umístit a nejste dokonalý operátor, doporučuji si 
QTC nahrávat. Jednak tím získáte zajímavý „studijní“ materiál a jednak máte 
možnost si sporné QTC v klidu zkontrolovat.

OK-OM DX Contest
Pořadatel: Český radioklub

Termín 
Druhý celý víkend v listopadu, sobota 12:00 až neděle 12:00 UTC.

Kategorie
• SO AB, SO SB, je možné se přihlásit současně do více kategorií.
• SO HP: výkon max. 1500 W
• SO LP: výkon max. 100 W
• SO QRP: výkon max. 5 
• MO ST 
• SWL - posluchači. 

Podmínky
Soutěží  se  výhradně  provozem  CW.  Využití  DX  clusteru  je  povoleno  ve  všech 
kategoriích.  Jeden  operátor  se  může  přihlásit  do  více  kategorií  SO  (tedy  např. 
současně SOAB, SO SB 20m a SO SB 80m). Pro kategorii MS: nejkratší doba práce 
na jednom pásmu je  10 minut.  Rychlá změna pásma za účelem získání  nového 
násobiče  je  dovolena  (tzn.  při  navazování  spojení  na  pásmu A je  možné  udělat 
násobič na pásmu B a vrátit se zpět na pásmo A). 

Navazování  QSO:  OK/OL/OM  navazují  spojení  pouze  se  stanicemi  mimo 
OK/OL/OM.  Stanice  mimo  OK/OL/OM  navazují  spojení  pouze  se  stanicemi 
OK/OL/OM. Spojení s jednou stanicí je platné pouze jednou na každém pásmu. 

Předávaný kód:  OK/OL/OM: RST + okresní znak (např.  599 BPZ).  Stanice mimo 
OK/OL/OM: RST + pořadové číslo spojení počínaje 001.
 
Násobiče: OK/OL/OM - prefixy podle zásad WPX na každém pásmu zvlášť. Stanice 
mimo OK/OL/OM - okresy na každém pásmu zvlášť.
 
Body za QSO: OK/OL/OM - EU = 1 bod, mimo EU = 3 body, EU stanice - 1 bod, 
stanice mimo EU - 3 body. 

Výsledek:  Celkový  výsledek  je  součin  celkového  počtu  bodů  a  celkového  počtu 
násobičů.
 
Penalizace:  Všechna  QSO,  která  obsahují  chybu  (chybné  značky,  špatné  přijaté 
kódy) a QSO, která nejsou v deníku protistanice, nebudou započítána.  Za každé 
spojení obsahující chybu ve značce nebo které se nevyskytuje v deníku protistanice 
bude odečteno stejné množství bodů získaných započtením chybného QSO (nikoli 
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násobiče).  10% a více  chybných spojení  může být  důvodem k  tomu,  že stanice 
nebude zařazena do hodnocení. 

Pořadí, diplomy a ceny: Účastníci jsou hodnoceni ve třech divizích - OK/OM, EU, DX. 
V každé divizi  bude sestaveno pořadí podle jednotlivých kategorií.  Diplom obdrží 
všechny stanice umístěné v první polovině každé kategorie. Ze všech stanic bude 
navíc vylosováno 10 účastníků, kteří obdrží tričko s motivem závodu. Kromě toho 
mohou obdržet vítězové různých kategorií plaketu, pokud naváží alespoň 73 QSO v 
jednopásmové kategorii, 200 QSO v QRP nebo 400 QSO ve všepásmové kategorii. 
Jedna  stanice  může  v  daném  ročníku  získat  maximálně  jednu  plaketu,  a  to  za 
kategorii, ve které dosáhla nejvíce bodů. 

Seznam plaket a příslušných sponzorů je uveden v příloze podmínek závodu a je 
průběžně aktualizován okomdx.crk.cz.  Stále  je mnoho kategorií,  které hledají  své 
sponzory!  V  případě zájmu pomoci  podpořit  tento  závod  se  obraťte  na  soutěžní 
komisi (e-mail: okomdxc@crk.cz). 

Diskvalifikace:  Porušení  pravidel  závodu,  nesportovní  chování  nebo  započítání 
velkého  množství  neověřitelných  spojení  může  být  dostatečným  důvodem  pro 
diskvalifikaci. 
Všechna rozhodnutí soutěžní komise jsou konečná.

Pravidla pro posluchače: 
Posluchači  mohou každou stanici  na každém pásmu započítat  pouze jednou.  Za 
každé řádně zaznamenané QSO (datum, UTC, pásmo, značka stanice, odesílaný 
soutěžní kód a značka protistanice) na každém pásmu se počítá 1 bod (poslouchaná 
stanice je na stejném kontinentu, jako posluchač), resp. 3 body (poslouchaná stanice 
je  na  jiném  kontinentu,  než  posluchač).  Pokud  jsou  tedy  zaznamenány  oba 
předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a body se počítají za obě stanice, 
přičemž  každý  je  na  samostatném  řádku  soutěžního  deníku,  včetně  bodového 
ohodnocení  i  vyznačení  případného  násobiče  -  v  daném  případě  lze  tedy 
odposlechem kompletního spojení získat až 4 body (3+1) a až 2 násobiče. SWL z 
území OK a OM si započítávají body za poslech všech stanic, ostatní SWL pouze 
body za poslech stanic OK/OL/OM. Násobiče pro SWL z území OK a OM jsou prefixy 
stanic mimo OK/OL/OM a okresy stanic OK/OL/OM bez ohledu na pásma. Násobiče 
pro SWL mimo území OK a OM jsou okresy OK/OL/OM stanic na každém pásmu 
zvlášť. 

Deníky 
Všechny  deníky  mají  obsahovat  tyto  informace:  datum,  UTC,  pásmo,  značka 
protistanice, vyslaný kód, přijatý kód, nový násobič, body za každé QSO. Posluchači 
zapisují  datum, UTC, pásmo, značka poslouchané stanice,  odeslaný kód,  značka 
protistanice, body, nový násobič. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, není 
třeba  mít  v  deníku  vyznačená  opakovaná  QSO,  body  a  násobiče,  ani  spočítaný 
celkový výsledek. 

Spojení by měla být seřazeny chronologicky, bez ohledu na pásma. U všepásmové 
kategorie se posílá jeden deník ze všech pásem. Jednopásmové kategorie posílají 
pro každé pásmo samostatný deník. Pokud je deník posílán v elektronické podobě, 
posílá se vždy jen jeden deník se všemi QSO ze všech pásem a v sumáři se zřetelně 
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vyjádří, do kterých kategorií se účastník přihlašuje. V denících formátu Cabrillo se 
kategorie píší do jednoho řádku a oddělují čárkou (např. "CATEGORY: SINGLE-OP 
ALL  HIGH,  SINGLE-OP  10M  HIGH")  -  podrobné  instrukce  naleznete  na  webu 
závodu. 

Sumář by měl být součástí každého deníku a obsahovat všechny odpovídající údaje 
potřebné  pro  výpočet  konečného  výsledku  (není  nutné  u  elektronických  deníků), 
popis zařízení, použitý výkon, jméno, adresu pro korespondenci (nestačí jen e-mail) 
a čestné prohlášení o dodržení podmínek závodu. Pokud je deník posílán na disketě, 
přikládá se i papírový sumář. 

Všichni účastníci, kteří použijí pro vytvoření deníku počítač, zašlou deník jako datový 
soubor.  Deník  by  měl  být  ve  standardizovaném formátu  Cabrillo,  je  však možné 
poslat  i  deník v jiném ASCII  formátu.  Soubory je třeba pojmenovat podle značky 
požité  v  závodě,  např.  OL5Y.CBR (Cabrillo),  OL5Y.DAT (N6TR),  OL5Y.ALL (CT), 
OL5Y.PRN (NA), OL5Y.LOG (SD) a podobně. Sumář (není třeba při použití formátu 
Cabrillo) se pojmenuje např. OL5Y.SUM. Elektronický deník v jakémkoli formátu je 
vždy lepší, než papírový! 

Adresa pro zasílání: OK-OM DX Contest, ČRK, P.O. Box 69, 113 27 Praha 1. E-mail: 
okomdx@crk.cz. Velmi doporučujeme poslání deníků elektronickou poštou - došlé e-
maily  budou automaticky  potvrzovány,  odesílatelé  budou  průběžně  informováni  o 
průběhu vyhodnocování a obdrží výsledek kontroly svého deníku. Před odesláním 
zkontrolujte,  zda váš deník obsahuje všechny potřebné údaje (často chybí  přijatý 
kód) a nezapomeňte uvést použitou volací značku v „Předmětu“ zprávy! 
Uzávěrka: Všechny deníky musí být odeslány do 1. 12. daného roku. 

Programy přímo podporující OK-OM DX Contest: 
• N1MM - www.n1mm.com 
• WriteLog - K5DJ, Windows, www.writelog.com 
• TRLog - N6TR, www.qth.com/tr/ 
• CT - K1EA, www.k1ea.com 
• NA - K8CC, datom.contesting.com 
• YPLOG - VE6YP, members.shaw.ca/ve6yp 
• Super Duper - EI5DI, www.ei5di.com free 
• RCKLog - DL4RCK, Windows, www.rcklog.de 
• LA0FX - www.qsl.net/la0fx, free 
• AALog - RZ4AG, www.aalog.com 
• GENLog - W3KM, www.qsl.net/w3km/gen_log.htm 
• Lux-Log - LX1NO, www.qsl.net/lx1no 
• HAM System - OH2GI, www.kolumbus.fi/jukka.kallio 
• Wincontest - I8VKB, digilander.libero.it/wincontest 
• Win-Test - F5MZN, www.win-test.com 
• TLF - PA0R home.iae.nl/users/reinc/TLF-0.2.html GPL (GNU/Linux) 
• Xlog - PG4I www.qsl.net/pg4i/linux/xlog.html GPL (GNU/Linux) 
• jLog - LA3HM http://jlog.org log in Java for Linux/MacOS/Win 
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Lze použít případně i jiné programy a použít nastavení pro WPX (pro OK/OL/OM 
stanice)  nebo  IARU  HF  Championship  (mimo  OK/OL/OM)  -  elektronický  deník 
NEMUSÍ mít vyznačené body a násobiče, ani spočítaný celkový výsledek. 
Internet: http://okomdx.crk.cz

CQ WW DX
Pořadatel: CQ Magazine

Termín
Poslední celý víkend v říjnu (SSB) a poslední celý víkend v listopadu (CW), sobota 

00:00 až neděle 24:00.

Kategorie
• SO AB
• SO SB:  Jeden operátor  může přihlásit  do  hodnocení  pouze jedno pásmo, 

ostatní pásma, pokud na nich pracoval, slouží pro kontrolu. 
• SO HP: výkon max. 1500 W
• SO LP: výkon max. 100 W
• SO QRP: výkon max. 5 W
• SOA: nerozlišuje se výkon a nehodnotí se pásmové kategorie.
• MO ST. V jeden okamžik může být vysílán pouze jediný signál. Platí tzv. 10-

minutové  pravidlo  pro  přechod  z  pásma  na  jiné  pásmo.  To  znamená,  že 
přechod na jiné pásmo je možný až po 10 minutách od navázání spojení na 
tomto  pásmu.  Např.  pracujete  na  80m,  poslední  QSO  uděláte  v  17:33. 
Přejdete na 40m a první spojení navážete v 17:35. Na libovolné jiné pásmo 
(samozřejmě vč. 80 m) můžete přejít až v 17:45.

• MO 2T. V každém okamžiku je možné vysílat maximálně 2 signály, každý na 
jiném pásmu. Každá ze dvou stanic může v průběhu jedné hodiny (XX00 do 
XX59) změnit pásmo maximálně 8x.

• MO MT. V jeden okamžik může být  vysílán na každém pásmu maximálně 
jeden signál.

Podmínky:
Navazují se spojení se všemi stanicemi na světě. Předává se RS/RST a číslo WAZ 
zóny (v OK/OM 15). Za spojení mezi kontinenty se počítají 3 body, za spojení na 
vlastním  kontinentu  se  počítá  1  bod.  Spojení  s  vlastní  zemí  DXCC  se  bodově 
nehodnotí (počítá se nula), ale navazuje se pouze za účelem získání násobiče. 

Násobiče jsou země DXCC vč. tzv.  WAE a zóny WAZ na každém pásmu zvlášť. 
Spojení se stanicemi /MM lze uplatnit pouze jako „zónový“ násobič. Pro upřesnění - 
jedno spojení může představovat dva násobiče: jeden jako země a druhý jako zóna. 
Celkový výsledek se spočítá vynásobením součtu bodů ze všech pásem celkovým 
součtem násobičů (země + zóny) ze všech pásem. Diplomy obdrží vítězové všech 
kategorií  v každé zemi,  pokud budou pracovat minimálně 12 (SO) resp. 24 (MO) 
hodin.

Technické podmínky
Stejné jako u CQ WW WPX Contestu.
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Deníky
Do 1. 5. (SSB) a do 1. 7. (CW) ve formátu Cabrillo na e-mail: ssb@cqww.com resp. 
cw@cqww.com, případně na 3,5" disketě na adresu: CQ Magazine, WPX Contest, 
76 N.
Broadway, Hicksville NY 11801, USA. 
Internet: http://www.cqww.com

Taktika, doporučení
CQ  WW  DX  jsou  nejprestižnějšími  závody  na  KV.  Odpovídá  tomu  jak  fyzická 
náročnost (jednotlivci mohou využít celých 48 hodin) a potřeba dobrého technického 
vybavení,  tak  nutnost  propracované  taktiky.  Pokud  se  chcete  co  nejlépe  umístit, 
doporučuji se držet následujících bodů:

• Musíte mít  co nejlepší  vybavení  jak pro navazování  DX spojení  (za DX je 
třikrát více bodů než za EU), tak pro EU (v EU je podstatná část násobičů).

• Násobiče jsou téměř rovnoměrně rozloženy po celém světě - musíte být tedy 
schopni pracovat se všemi směry.

• Pro kategorii MO ST je nutné mít alespoň tři pracoviště pro příjem a minimálně 
dvě  pro  vysílání,  DX  cluster  a  počítačová  síť  je  samozřejmostí.  Pokud 
nevyužijete možnosti dělat násobiče paralelně s hlavním provozem, nemáte v 
této kategorii šanci. Vybavení stanic

• na předních místech v této kategorii je spíše rázu kategorie M/M.
• Pro kategorii SO AB a SOA AB je dobré mít vybavení s možností okamžité 

změny pásma s plným výkonem (dle kategorie). Pamatujte, že měnit pásma 
můžete kdykoliv a libovolně často.

• Pokud  používáte  DX  cluster  (MO  či  SOA)  a  nemáte  špičkové  vybavení, 
počítejte  s  tím,  že  na  násobiče  z  DX  clusteru  budete  jen  velmi  obtížně 
prorážet pile-up.

• Pokud jedete všechna pásma, udělejte si band-plán a druhý den pokud možno 
pozměňte časové obsazení jednotlivých pásem. Zvýšíte tím pravděpodobnost 
získání více násobičů.

Vnitrostátní závody
Závody, ve kterých se navazují spojení pouze mezi stanicemi z ČR (a z historických 
důvodů i se stanicemi ze Slovenska), jsou velmi vhodné pro trénink a upevňování 
závodních návyků. Jde o krátké závody s dobou trvání 1-2 hodiny, některé z nich se 
konají pravidelně každý měsíc, některé ve všední dny a z některých se neposílají 
deníky, nýbrž pouze tzv. hlášení. 

Pořadatelem většiny vnitrostátních závodů je Český radioklub, jiné jsou vyhlašovány 
různými soukromými radiokluby či jinými spolky. Díky použitým pásmům (většinou 
80m, některé jsou i na 160m) a vzdálenosti protistanic je možné dosáhnout dobrého 
umístění i s použitím zcela jednoduchých drátových antén. Utvořit ucelený přehled (a 
hlavně udržovat aktuální) všech vnitrostátních závodů je velmi náročné, neboť řada 
pořadatelů podmínky svých závodů často mění. Toto ostatně platí o všech závodech. 
Proto zde uvádím pouze jejich výčet – ke zjištění čerstvých podmínek je vhodné 
použít internet a nějaký šikovný vyhledávač (např. Google).

OK CW závod (3. sobota v dubnu), OK SSB závod (3. sobota v září), Aktivita 160m 
(SSB prvé pondělí v měsíci, CW druhé pondělí v měsíci), KV Provozní aktiv (první 
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neděle v měsíci),  SSB liga (první sobota v měsíci),  OK QRP závod (únor),  Závod 
VRK (březen),  Holický  Pohár (duben),  Závod  ČAV (28.  září),  Plzeňský  pohár 
(říjen).

Závěr
Doufám,  že  tento  popis  několika  významných  závodů  pomůže  vysvětlit  jejich 
problematiku a odstranit  případné nejasnosti  či  obavy. Jsem si vědom toho, že o 
každém  ze  závodů  by  se  dal  napsat  samostatný  článek,  který  by  navíc  mohl 
obsahovat  zajímavé  výsledky  z  historie  účasti  OK  stanic,  současné  rekordy  (jak 
světové, tak Evropské či OK), podrobné rozbory deníků nejlepších stanic a mnoho 
dalšího. Vzhledem k charakteru této publikace jsem dal přednost většímu záběru.

Technické vybavení
Smyslem této části je přiblížit vám problematiku budování nadprůměrné KV stanice. 
Pojmem  „nadprůměrná  KV  stanice“  myslím  to,  že  taková  stanice  je  schopná 
umísťovat  se  ve  velkých  celosvětových  závodech  zhruba  v  první  čtvrtině 
hodnocených stanic v absolutním pořadí. V menších mezinárodních a vnitrostátních 
závodech má pak šanci bojovat o vítězství. Takováto stanice nebude mít v běžném 
provozu problém dovolat se na kohokoliv (v případě velkých expedic samozřejmě s 
odpovídající trpělivostí).

Úvod
V první řadě je třeba zopakovat, že to co se zde dočtete je orientováno především na 
provoz v KV závodech. 
Důležitá  otázka,  kterou  je  dobré  si  hned v  počátku položit,  je  jakým směrem se 
chcete specializovat – zda na jednopásmové závodění či na provoz v kategoriích All 
Band.  Těm,  kteří  se  závoděním  začínají,  doporučuji  tento  postup:  Postavte 
jednoduchou drátovou anténu na 80 m (například Inv. V) a zkuste se účastnit závodů 
na  tomto  pásmu.  Zjistíte,  zda  vás  závodění  vůbec  baví,  baví  hodně  či  dokonce 
fascinuje. Poté se vybavte základními anténami na všechna (nebo skoro všechna) 
pásma a začněte v úplně jiné „kvalitě“ v kategorii AB. Jiná kvalita spočívá v tom, že 
vám přibude  další  rozměr  pro  rozhodování,  co  v  závodě dělat.  Až  více  poznáte 
závodní provoz na jednotlivých pásmech, přijde čas na již zmíněné rozhodnutí – SB 
či AB? A proč právě začínat na 80 m? Mám pro toto doporučení dva hlavní důvody: 
jednak se můžete účastnit  mnoha vnitrostátních závodů (kromě Aktivity  160 jsou 
všechny na 80 m) a slušně výkonnou a přitom jednoduchou anténu pro spojení po 
EU na tomto pásmu je poměrně snadné postavit i v obtížných podmínkách.

Základ všeho - antény
Je známou skutečností, že největší rozdíly ve výkonnosti stanic dělají antény. Je to 
především proto,  že antény zabírají  velký prostor,  jsou nejvíce zranitelné a jejich 
budování je časově i fyzicky nejnáročnější. Dobré antény lze jak zakoupit (výrobou 
antén pro radioamatéry se zabývá dostatečně široký okruh výrobců), tak postavit. 
Podívejme se na jednotlivá pásma:
Horní pásma
Tzv.  horní  pásma  (10,  15  a  20  m)  je  nutno  mít  obsazena  otočnou  směrovkou. 
Špičkové stanice mají téměř výhradně jednopásmové antény, dobře použitelné jsou 
však i vícepásmové směrovky, tzv. „tribandery“. Prakticky jsem měl možnost porovnat 

13   -   18 z 23



s  řadou továrních antén,  např.  2-el  Yagi  C3S od Force12 (bez trapů,  pro každé 
pásmo dva prvky plných rozměrů), 3-el Yagi Zach (klasický tribander s trapy), 4-el 
Quad Cubex (na jednom ráhně 4 rozpěrné kříže, každý se smyčkami pro jednotlivá 
pásma), 3/4-el Yagi Spiderbeam (sklolaminátový kříž, do nějž jsou vypnuty drátové 
prvky na jednotlivá pásma). Nejlepší zkušenost mám s tříprvkovým tribanderem od 
firmy ECO, který používám dosud. Má velmi robustní konstrukci, funguje skvěle „na 
první postavení“ a je cenově velmi přijatelný. Navíc je velmi vhodný na expediční 
provoz (jeho montáž či demontáž nezabere více jak 30 minut). 

Mé zkušenosti s ostatními uvedenými anténami: 4-el Quad je vynikající anténa. Je 
poměrně rozměrná a těžká a sestavení zabere zhruba 10 člověkohodin. Vyžaduje 
bytelný stožár s výkonným rotátorem (typu Yaesu G-1000). Je poměrně citlivá na 
správné délky prvků, obtížně se ladí.  2-el  Yagi  C3S Force12 je zajímavá anténa 
malých rozměrů a hmotnosti. Její stavba zabere zhruba 3 člověkohodiny. Výkonnost 
je srovnatelná s tříprvkovými trapovanými Yagi. Velké problémy jsem však měl ve 
větru – prvky jsou velmi tenké, různě kmitají a tyto změny vzdáleností mají velký vliv 
na PSV. 3-el Yagi Zach je dobrá anténa, pokud dodržíte při montáži přesně rozměry 
dle manuálu. Její nevýhodou je, že není určena pro maximální povolené výkony. Já 
jsem tuto anténu opustil, když nevydržela silný vítr. Zajímavá je anténa Spiderbeam. 
Je velmi lehká (cca 7 kg) a skladné, větru klade malý odpor. Její  montáž je však 
velmi pracná a zdlouhavá, navíc v původním provedení není vhodná pro provoz s 
QRO. Nicméně je velmi výkonná, znatelně převyšuje tribandery s trapy.

Rád bych se zmínil ještě o vertikálních anténách. V reálném provozu jsme ověřili, že 
čtvrtvlnný vertikál umístěný u moře, je pouze o 1 S horší, než 3-el tribander ve směru 
svého maximálního zisku. Naproti tomu, pokud je tento vertikál umístěn na špatné 
zemi (bez zemního systému), je rozdíl více jak 20 dB. V CQ WW WPX 98 jsem na 15 
m používal 4-el Quada a zmíněný čtvrtvlnný vertikál „nad špatnou zemí“ s 20 radiály. 
Za běžných podmínek během dne byl vertikál výrazně horší, než Quad ve směru 
svého maxima - pomáhal mi však číst slabé stanice, které volaly z boku (nemusel 
jsem dotáčet velkou anténu a ztrácet čas). Během zavírání pásma, kdy chodila už 
jen Jižní Amerika, byly signály z vertikálu silnější, než z Quada. 
Pásmo 40 m
Pásmo 40 m je specifické, především díky své šířce a způsobu provozu s USA na 
SSB. Používal jsem zde několik různých antén.

Inverted V
Jde o klasickou anténu, která je velmi jednoduchá na stavbu a vyladění. Zde uvedu 
několik  pravidel  při  stavbě  Inv.V  na  jakékoliv  pásmo,  která  se  mi  maximálně 
osvědčila. Vždy použijte v bodě napájení balun – jednak se vyhnete „záhadám“ při 
ladění  a  jednak zásadně omezíte  možné pronikání  VF k zařízení.  Většinou jsem 
používal  Inv.  V  jako  dvoupásmové  (40/80  m  nebo  80/160  m)  nebo  třípásmové 
(20/40/80  nebo  40/80/160).  Je  to  velmi  jednoduché  -  prvky  připojíte  paralelně  k 
balunu a ramene natáhnete do 4 (6) různých směrů. Naladění jednotlivých pásem je 
zcela nezávislé - uskutečňuje se pouze ve dvou  krocích. Ustřihnete prvky o něco 
delší než polovina vlnové délky. Změříte rezonanci (např. zjednodušeně podle toho, 
kde je nejmenší PSV) a jednoduchým výpočtem (přímá úměrnost) spočítáte, kolik 
musíte z každé strany ustřihnout. Pokud dobře počítáte a dobře měříte, je PSV tam 
kde chcete max. 1 : 1,5. Výška antény by měla být co nejvýše, pro 40/80 je rozumné 
minimum výšky středu 12-15 m, pro 160 m alespoň 20 m. Podobně to platí  i  pro 
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konce ramen, určitě se snažte, aby konce ramen byly alespoň v poloviční výšce, jako 
je střed.

Vertikál 1/4 lambda
Vertikál pro 40 m vychází pouze cca 10 m vysoký, čili ho lze velmi snadno realizovat. 
To platí i pro zemní systém (radiály). V období, kdy jsem se zabýval jednopásmovým 
závoděním na 40 m, jsem porovnával v reálném provozu inv. V se středem ve 13 m a 
jeden vertikál,  oboje několik desítek metrů od moře na volném prostranství.  Zjistil 
jsem, že inv. V je znatelně lepší pro spojení s blízkými stanicemi (řádově do 500 km), 
rozdíl pro spojení s DX stanicemi jsem nepozoroval. Z toho jsem učinil jeden závěr – 
pokud je k dispozici dostatek prostoru pro Inv. V, vždy dávám přednost této anténě 
před jedním vertikálem.

4 Square
Anténa 4 Square sestává ze 4 vertikálů umístěných do čtverce a vzájemně vhodně 
sfázovaných. Běžně se používají čtvrtvlnné vertikály a vzdálenost mezi nimi rovněž 
1/4 lambda. Tato anténa je to nejlepší, co jsem na 40 m poznal (rovněž i pro 80 m - 
viz dále).  Neměl jsem možnost pracovat s vysoko umístěnými 3 a víceprvkovými 
Yagi, případně s jejich stacky – což je už ovšem zcela jiná technická kategorie. 4 
Square se pomocí přepínání fázování jednotlivých vertikálů „otáčí“ do 4 směrů, čímž 
je  dána velká výhoda této  antény –  okamžitá  změna směru maxima vyzařování. 
Rozdíl mezi 4 Square a jedním vertikálem či inv. V., který jsem v praxi pozoroval, je 
zcela zásadní – otevře se vám další „vrstva“ stanic, to co na všesměrovou anténu jen 
tušíte je snadno „dělatelné“, nehledě na znatelně nižší úroveň QRM i dalšího „šumu“. 
Povídání na toto téma je na samostatný článek, který přesahuje rámec určení tohoto 
pojednání.

2-el směrovka Yagi či Quad
Tento typ antény, který je rovněž relativně snadno realizovatelný, jsem měl možnost 
zkoušet pouze několikrát. Vzhledem k tomu, že je přeci jen konstrukčně složitější a 
nikdy nepřinesla nic lepšího, než výše zmíněný 4 Square, jsem jí přestal používat. 
Nicméně věřím, že tam kde je k dispozici vhodný stožár (alespoň 20 m), rotátor a 
málo volného prostoru na zemi (4 Square vyžaduje plochu minimálně 35 x 35 m), 
určitě svou práci dobře odvede.
Pásma 80 a 160 m 
Obě tato pásma jsou si relativně podobná. Běžný amatér na ně nepostaví otočnou 
směrovku a chceme-li  se držet  záměru tohoto materiálu,  budeme uvažovat jen o 
několika variantách. To však neznamená, že na těchto pásmech není co vymýšlet – 
právě naopak! Jde o velmi rozsáhlou oblast a pro případné zájemce doporučuji jednu 
z nejlepších knih na toto téma: Low Band DXing od ON4UN. V každém případě 
časem  dojdeme  k  závěru,  že  nejvíce  úsilí  na  těchto  pásmech  musíme  věnovat 
anténám pro příjem.

Inv.V
Jak už bylo  napsáno,  tyto  antény fungují  vždy,  tedy i  na těchto pásmech.  Jejich 
stavba je relativně snadná, i když budeme mít problém především s výškou. Na 80 m 
můžeme dosáhnout uspokojivých výsledků i s výškou řádově 15 m, na 160 m je to 
však již příliš málo. Na druhou stranu – pokud máme možnost natáhnout inv. V (či 
jiný typ půlvlnného dipólu) mezi vysoké budovy či na komín do výšky kolem 40 m a 
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více,  budeme produkovat  velmi  nadprůměrný,  silný  signál  i  s  takto  jednoduchou 
anténou.

Vertikál 
Jak již bylo uvedeno, vertikál je velmi dobrá anténa, ale potřebuje ke své činnosti 
dobrou zem. U moře bude fungovat skvěle i s pouze dvěma laděnými radiály, nad 
běžnou  půdou  musíme  vybudovat  mnohem  lepší  zemní  rovinu,  alespoň  do 
„čtvrtvlnné“ vzdálenosti. To pro běžné radioamatéry může být na 80 m či 160 m už 
neřešitelný  problém.  Výška  kolem  20  m,  která  je  vynikající  pro  80  m  a  bude 
uspokojivě fungovat i na 160 m (s příslušným přizpůsobením), není konstrukčně příliš 
složitá. U vertikálních antén je třeba si rovněž uvědomit, že mají nízký vyzařovací 
úhel a tedy fungují dobře na DX stanice. Pro světové (či národní a evropské) závody 
budete potřebovat i jinou anténu s vyššími vyzařovacími úhly.

Přijímací antény
Jak  jsem  již  naznačil,  brzy  zjistíte,  že  pro  seriózní  práci  na  80/160  m  se  bez 
speciálních přijímacích antén neobejdete. Jsou v zásadě 2 možnosti – buď použijete 
klasické antény Beverage (drát dlouhý několik vlnových délek těsně nad zemí) nebo 
nějaký druh smyčkové antény (svisle umístěná smyčka o obvodu řádově 10 m, např. 
dnes populární K9AY). Více se zde tomuto tématu věnovat nemohu – je však důležité 
o tom vědět pro zvažování, čemu se hodláte věnovat a kterým směrem se ubírat.

Transceiver
V současné době používají snad všichni mně známí závodníci tovární zařízení - to je 
realita,  se  kterou  se  musí  domácí  konstruktéři  smířit.  Myslím,  že  se  dá  říci,  že 
nejdůležitějším parametrem TRXu vhodného pro závody je odolnost přijímače proti 
rušení. Na druhou stranu důležitých parametrů je mnoho. Jejich priorita je poměrně 
hodně individuální, proto je zde nebudu vyjmenovávat. Když se budete ptát různých 
závodníků, který TRX je ten nejlepší, tak zjistíte, že tím nejlepším je ten co mají oni 
(vynecháme-li  TRXy  v  cenách  nových  osobních  automobilů).  Osobně  nepovažuji 
volbu TRXu za podstatnou – mnohem důležitější je, jak s daným zařízením pracuje 
operátor. Já osobně používám přes 10 let IC-756, jsem maximálně spokojený a o 
změně neuvažuji. Co je důležité, především u klasických analogových transceiverů, 
je osazení vhodnými filtry, především pro CW provoz. Říká se, že optimum pro CW je 
mezi 250 a 500 Hz.

Koncový stupeň
Pro první kroky v závodění rozhodně doporučuji postavit otázku PA na druhou kolej. 
Dovolím si použít analogii s automobily – jistě si dovedete představit, jak by dopadl 
řidič s čerstvým řidičákem, který se chce věnovat závodění a hned v počátku by sedl 
za volant Formule 1, byť té nejslabší stáje.

Pokud se rozhodnete, že využití maximálního povoleného výkonu je cesta, kterou 
chcete v oblasti závodění postupovat, je dobré si být jist, že „přijímací“ schopnosti 
vaší stanice jsou lepší, než její  vysílací. Dále doporučuji  na této investici nešetřit. 
Pokud totiž nebudete mít snadno ovladatelný a především spolehlivý zesilovač, bude 
vás to spíše stresovat, než zlepšovat prožitek ze závodění - není rozhodující, zda jde 
o PA tovární, či amatérsky vyráběný, zda má výkon 400 W či 2,5 kW. Při výběru 
doporučuji se zaměřit na tyto otázky:
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• Hlučnost. PA by neměl zvyšovat úroveň „šumu“ v místnosti, ve které pracujete. 
Každý hluk vám snižuje schopnost číst slabé signály.

• Potřebný budicí výkon. Je dobré mít určitou rezervu – tak, abyste mohli vaším 
TRXem bezpečně vybudit PA na plný výkon.

• Dostupnost a cena elektronek. Elektronky stárnou a tak byste měli mít jistotu, 
že pro váš PA budou vždy za rozumnou cenu k dispozici. 

• Schopnost pracovat QSK. Pokud jste na CW podlehli kouzlu QSK (možnost 
poslechu „mezi značkami“), určitě oceníte tuto schopnost i na PA.

• Snadnost přelaďování. Jestli se chcete věnovat vícepásmovému závodění, je 
tato vlastnost  jednou z nejdůležitějších.  PA bez přesných ovládacích prvků 
vám sebere  drahocenné sekundy a  spoustu  energie.  Pokud to  myslíte  se 
závoděním  vážně,  doporučuji  sáhnout  hlouběji  do  kapsy  (či  déle  šetřit)  a 
pořídit si zesilovač s automatickým přelaďováním. 

• Pomocná zařízení
• Podpůrná  a  pomocná  technika  je  velmi  široký  pojem.  Následuje  přehled 

několika  zařízení,  které  považuji  za  přínosné  a  někdy  i  nutné.  Opět 
připomínám, že zde mluvíme o nadprůměrné stanici.

• PC 
• Bez počítače to zkrátka nejde. Problematika počítačů pro vedení  deníku a 

ovládání TRXu je opět poměrně široká, uvedu zde pouze několik okruhů, nad 
kterými je dobré se zamyslet.

• Notebook  či  stolní  PC?  Mezi  špičkovými  závodníky  se  setkáte  s  oběma 
variantami. Stolní PC má několik výhod – nejste omezeni s umístěním displeje 
(a samozřejmě i klávesnice – nicméně  notebooku si seriozní ovládání TRXu a 
klávesnice  bez  její  externí  varianty  nedovedu  představit),  můžete  mít  vše 
napevno  nainstalováno  (a  tedy  mnohem  lépe  prověřeno),  vybavenost  a 
instalace rozšiřujících prvků je snazší.

• Klíčování CW a přenos kmitočtů do PC považuji v dnešní době již za nutnost.
• Vlastnímu programu věnujte maximální prioritu. Existuje řada velmi dobrých 

programů a každému vyhovuje něco jiného. Podstatné je, jak zvolený program 
budete umět ovládat. V tom osobně vidím jednu z podmínek úspěšné účasti v 
závodě.

• Používejte během závodu zálohování na další médium, než běžně pracujete 
(USB flash-RAM, druhý hard-disk, disketu…) 

DX Cluster
Jeho použití  v  závodě je  nutností  v  kategoriích s  více operátory –  pro začínající 
jednotlivce jej nepovažuji za přínosný, neboť se tím ochudíte o jednu z dovedností, 
ve  které  můžete  být  lepší  než  konkurence  –  totiž  vyhledávání  a  volání  stanic. 
Nezapomeňte  také,  že  při  použití  DX clusteru  je  nutné  se  přihlásit  do  kategorie 
Assissted – pokud tak neučiníte, podvádíte nejen ostatní, ale i sebe.

Voice Keyer (generování hlasové modulace z „pamětí“)
Toto zařízení, pokud jej umíte efektivně používat, vám zásadně usnadní SSB závody. 
Umožní vám pít či jíst, aniž byste přerušili provoz. Rovněž zásadně sníží fyzickou 
náročnost závodu. V dnešní době se používají  jak specielní doplňková zařízení k 
TRXům,  tak  stále  populárnější  generování  signálu  ve  zvukové kartě  PC.  Externí 
„cékvítka“  mají  výhodu  snadného  propojení  s  TRXem  bez  nutnosti  používat  PC 
(některé  TRXy  už  přímo  obsahují  potřebné  obvody),  na  druhou  stranu  možnost 
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ovládání  „klíčování“  přímo  programem  je  velká  výhoda,  nehledě  na  takřka 
neomezené možnosti v různorodosti vysílaných textů. 

Přepínače antén
Antény lze přepínat  buď ručním přepínačem (do kterého vedou koaxiální  kabely) 
nebo  přepínačem,  který  je  ovládán  elektricky  (koaxiály  mohou  zůstat  tam  kde 
nepřekáží,  ovládací  skříňka  se  snadno  umístí  do  optimální  polohy).  Elektricky 
ovládaný přepínač je také jedna ze základních věcí, kterou potřebujete, pokud chcete 
používat poslechové antény. V oblasti přepínání antén (především pro příjem) leží 
podle mého názoru další velké možnosti, jak pracovat efektivněji, než soupeři. Ve 
chvíli, kdy máte k dispozici více jak 3 antény, existuje mnoho způsobů, jak v průběhu 
fyzicky i psychicky náročného závodu dojít z neustálého přemýšlení o tom, co a jak 
kam přepíná, až k šílenství. Doporučuji přemýšlet o otázkách:

• co lze přepínat čistě automaticky a co je na volbě operátora,
• jaký  druh  přepínačů  vám  z  hlediska  ergonomie  vyhovuje  a  kde  budou 

optimálně přístupné,
• velikost a tuhost ovládacích knoflíků,
• způsob  zapojení,  aby  v  případě  poruchy  bylo  vůbec  možné  pokračovat  v 

závodě.

Měřicí přístroje
Nebudu  zde  vyjmenovávat  vše,  jaké  potřebuje  radioamatér  nástroje  a  pomůcky. 
Záleží to na tom, do jaké míry je „kamarád“ s elektrotechnikou jako takovou, na co si 
troufne  a  co  raději  ponechá  na  profesionálech.  Rád  bych  zde  ale  zmínil  měřicí 
přístroj, který je pro radioamatéra jakékoli technické úrovně nesmírně užitečný – jde 
o anténní analyzátor („anténoskop“). Bez něj si nedovedu představit stavbu žádné 
antény.  Cenově se sice pohybuje v  řádu kolem 10 000 Kč, ale tato investice se 
rozhodně vyplatí. Osobně používám nesmrtelný a zřejmě nejrozšířenější MFJ-259. 

Závěr
Doufám, že jsem vás příliš neodradil. Závodění je „posedlost“ s nesmírně širokým 
záběrem využitelných znalostí a zkušeností. Nelze si dělat iluzi, že špičkový operátor 
dožene velký technický rozdíl. Platí to i naopak - špičkové technické vybavení bez 
operátorských schopností také nestačí. Zcela jistě platí pravidlo, které kdysi napsal 
Jirka, OK2RZ - závodníkem Formule 1 se člověk nikdy nestane, když bude stále 
trénovat s Trabantem.
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14. Informace každodenní potřeby 
 
Bandplán 

• Kmitočtový plán KV pásem do 30 MHz 
• Rozvrh kmitočtů a druhů provozu nad 50 MHz 
• Poznámky k jednotlivým pásmům 

 
Přílohy k radioamatérskému provozu 

• Bandplán: 
- Rozdělení kmitočtů do 30 MHz platné od 1.1.2006 
- Vysvětlující poznámky k tabulkám 
• DXCC: 

      − Obsahuje seznam zemí DXCC platný k 1.12.2006 
      −  Ρoznámky k seznamu platných zemí 
      − Seznam zrušených zemí DXCC 
      − Poznámky ke zrušeným zemím 

• Převodní tabulky prefixů umožňující přiřazení neobvyklých prefixů k zemím 
DXCC 

• Seznam mezinárodních a národních zkratek 
• Seznam Q-kódů používaných radioamatéry 

Přílohy k digimódům 
• 1 – kalibrace zvukové karty 
• Vývody transceiveru použitelné k digiprovozům (výrobky Alinco, ICOM, 

Kenwood, YASU a další) 
• 8 – obsluhy programu MMVARI 
• 9 – česká nápověda k programu LOGGER 32 
• 10 – česká nápověda k programu MMTTY 
• 11 – český popis programu DigiPan 
• 12 – doplňky k českému manuálu programu Hellschreiber 
• 13 – základní operace s programem MMSSTV 

Přílohy k packet radiu 
• Jak začít s packetem 
• Seznam OK BBS, nódů a DX clusterů 
• Seznam světových telnetových adres DX clusterů 

Adresy OK amatérů 
• OK Call Book tříděný podle značek 
• OK Call Book tříděný podle jmen 
• OK Call Book tříděný podle QTH 
• Seznam klubů tříděný podle krajů 

Příběhy radioamatérů 
• Historie prvního diplomu WACC získaného mimo USA 
• Česká expedice Pacifik 2001 

Učíme se Morse (popis programu G4FON) 
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Popis BV7 
• Český popis použití programu BV7 
• Anglický manuál programu BV7 

Seznam OK a OM majáků a jejich kmitočtů 
Seznam mezinárodních volacích znaků 
Vše o koncesích – vzory žádostí Povolovacímu úřadu – otázky ke zkouškám 
 
K otevření příloh použijte lištu „Přílohy“ na levém boku okna. Lze otevřít pouze pomocí 
Adobe Reader verze 7 a vyšší. 
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15. Nebojte se matematiky
(Vzorce z elektrotechniky)

Příklady

Originální pramen: CD Technik z edice DARC Amateurfunk Ausbildung, verse 3.2.
Překlad z němčiny a úpravy: Jiří Deutsch, OK1FT



Příklad Vzorec Význam
 1 Ohmův zákon

 2 Výkon

 3 Odpor drátu

 4 Odpor rezistorů řazených sériově

 5 Odpor rezistorů řazených paralelně

 6

  

Efektivní a mezivrcholové hodnoty

 7 Absolutní permeabilita

 8 Absolutní dielektrická konstanta 

 9 Vlnový odpor 

 10 Kmitočet a vlnová délka

 11 Kmitočet a délka periody

 12 Induktivní odpor

 13 Indukčnosti spojeny sériově
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15 Indukčnost toroidu

16 Indukčnost hrníčkové cívky

17 Koercitivní síla toroidu

18 Indukce

19 Transformátor

20 Transformace

21 Kapacitní odpor

22 Kondenzátory v sérii

23 Kondenzátory paralelně

24 Kapacita kondenzátoru

25 Síla elektrického pole

26 Dolnofrekvenční nebo 
hornofrekvenční propust RC
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30 Zrcadlový a mezifrekvenční 
kmitočet

31

,    

Úroveň napětí, výkonu

32

     

Útlum

33

      

Zisk,  zesílení

34

   

ERP, EIRP

35 Zisk antény

36 Síla pole ve velké vzdálenosti od 
antény

37

         

Amplitudová modulace

38

,    

Kmitočtová modulace

40 Impedance vf vedení

41 Impedance kulatého kabelu

42 Impedance dvoudrátového vedení

43 Čtvrtvlný transformátor

44 Zkracovací činitel vf vedení
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45 Dielektrická konstanta

46

           

Účinnost

47 Max. použitelný kmitočet

48 Citlivost měřicích systémů
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Vzorec 1: U = I . R
Význam jednotlivých znaků:
U: elektrické napětí, název jednotky: Volt, znak V
I: elektrický proud,  název jednotky: ampér, znak I  
R: elektrický odpor,  název jednotky: ohm, znak Ω

Tyto tři veličiny jsou znázorněny matematickým vzorcem. Protože tu nejsou žádné 
další neznámé, jedná se o nejzákladnější vyjádření, o tzv. Ohmův zákon.

Co nám tento zákon říká, kde a jak ho využíváme? Jestliže je k nějakému spotřebiči 
připojeno napětí (volty) a je znám jeho elektrický odpor (ohmy), můžeme vypočítat 
proud  (ampéry)   tekoucí  spotřebičem.  Když  je  znám  proud  (ampéry)  a  velikost 
přiloženého napětí (volty), pak se dá vypočítat odpor (ohmy) spotřebiče. 

Rovnice dává výsledek, když ze tří veličin jsou známé dvě veličiny, to znamená, že 
z těchto  tří  veličin  musí  být  známy vždy dvě,  aby bylo  možno určit  hodnotu  třetí 
veličiny.

Vzorec se mění v závislosti na hledané veličině. Protože každý vzorec představuje 
rovnici, nezmění se jeho hodnota, když se upraví obě její strany stejně. Vzpomeňte si 
na váhy, kde se rovnovážný stav také nezmění, když na obou stranách ubíráme nebo 
přidáváme stejně.

Když se má rovnicí určit hodnota jedné veličiny, je postup její úpravy vždy stejný, i 
když člověk matematiky znalý provede změnu v paměti a napíše jen výsledek.

Důležité pro každý způsob řešení:  vždy je nutno brát ohled na velikost jednotek. 
Pro veličiny v jednom vzorci jsou vždy uvedeny jednotky. Tak je například v hořejším 
vzorci  uvedena jednotka  napětí  V  (volt),  nikoli  mV (milivolt),  nebo mikrovolt  (μV) 
apod., proud je nutno dosadit v A (ampérech), nikoli v mA (miliampérech) nebo jiných 
jednotkách a odpor v Ω (ohmech) a ne v kΩ (kiloohmech) nebo v mΩ (miliohmech 
apod.

Když počítáme s násobky jednotek, je účelné dosazovat za tyto jednotky příslušné 
mocniny 10, pro k = 103  , pro M =  10 6, pro m =  10 –3, pro μ =  10 –6. To má výhodu 
použití přehledných čísel a snadného krácení při výpočtech, které je přímo vidět.

Příklad 1:

Dáno: proud I = 20 mA, napětí U =100 V
Hledáme: odpor R

Výpočet:
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Nejprve přepíšeme vzorec pro výpočet odporu, a to tak, aby na jedné straně rovnice 
byl  samotný  odpor  R.  V původním vzorci  bylo  na  pravé straně I  .  R.  I  je  nutno 
odstranit. To provedeme tak, že obě strany rovnice dělíme I:

Původní vzorec        
U = I . R

obě strany dělit I:    

I
RI

I
U .=

zlomek zkrátíme a přesuneme tak, aby hledaná veličina byla na levé straně:

R
I
U =            

I
UR = .

dosadíme číselné hodnoty a m z jednotky mA nahradíme 10-3:

A
V

mA
VR 310.25

100
25
100

−==

čitatele  i  jmenovatele  zlomku násobíme 103   (vzpomeňte  na  obecná pravidla  při 
počítání se zlomky)

A
VR .

10
10.

10.25
100

3

3

3−=

Podle  pravidel  počítání  s mocninami  se  mocnitelé  čísel  stejného  základu  sčítají, 
matv tomto případě 10-3 •103 = 10(-3+3)  = 100 = 1, to znamená, že jmenovatel má nyní 
hodnotu 25•1.

Odpor R je 
A
V

a je vyjádřen v Ω, proto můžeme rovnici psát ve tvaru 

R = 4•103 Ω = 4000 Ω = 4 kΩ.

Řešení: Hledaný odpor je 4 kΩ.

V praxi  se  takových  výpočtech  jednoduše  převedou  mocniny  z čitatele  do 
jmenovatele nebo opačně nahrazením mocnitele s opačným znaménkem. Takto se 
ale nesmí postupovat, když se jedná o součty nebo jinou početní operaci.

Příklad 2:
( )

2
10835

102
835 4

4





cbacbax ++=++= − .

Takto podrobný výpočet je zde uveden jen jednou, je myšlen jako vstup do látky. 
Pokyny najdete také v kapitole “Základy matematiky“ na této CD-ROM.
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Vzorce  znázorňují  pomocí  čísel  a  písmen  zákonitosti  techniky  a  přírodních  věd. 
Vzorce se dají také znázornit a číst slovy. Tím se často dá poznat funkce, její vliv a 
rozumět souhře ve vzorci uvedených veličin.

Podíváme-li se zde na základní vzorec, poznáme důležitou základní souvislost mezi 
napětím, proudem a odporem. Slovy nám vzorec říká toto:
jestliže se změní napětí, změní se při konstantním odporu přímo úměrně i proud,
jestliže se změní proud, změní se při konstantním odporu přímo úměrně i napětí,
jestliže se změní odpor, změní se přímo úměrně napětí.

Při tvaru vzorce  
R
UI = :

napětí  a proud se mění při  konstantním odporu přímo úměrně proud a odpor se 
chovají navzájem nepřímo úměrně.

Přímo úměrně  znamená,  že  se  veličiny  mění  stejným směrem,  nepřímo úměrně 
znamená, že  změna jedné veličiny způsobí změnu druhé v opačném směr.

Vzorec 2 :   P = U • I
Význam jednotlivých znaků:
U: elektrické napětí, název jednotky: Volt, znak V
I: elektrický proud,  název jednotky: ampér, znak I  
R:  elektrický odpor, název jednotky: ohm, znak Ω

Výkon je součinem proudu a napětí. Je přímo úměrný napětí i proudu. Ve vzorci není 
brán ohled na posunutí fáze mezi proudem a napětím, které nastává u kondenzátorů 
a cívek. Protože jsou uvedeny jen příklady řešení zkušebních úloh, není v dalším 
brán zřetel na fázový posuv.

Příklad 1:

Dáno : U = 750 mV, I = 25 uA
Hledáme: výkon P

Výpočet:

Vždy musíme dosazovat do základního vzorce. Pro zkratky m a μ dosadíme 10-3  a 
10-6.

P = 750 mV • 25 μA = 750•10-3•25•10-6 VA = 15000•10(-3-6)VA = 15•103•10-9
 VA. Podle 

vzorce je výkon V•A, znak pro jednotku výkonu je W, takže se pro VA zavádí znak W. 
Poznámka : na spotřebičích najdeme pro výkon také jednotku VA.

15•103•10-9
 VA = 15•10-6

 VA = 15 μW
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Z výše uvedeného vzorce vypočteme jednu ze tří veličin P, U nebo I, pokud jsou dvě 
veličiny známé. Řešení  rovnice bylo popsáno v kapitole “Vzorec 1“.  Tento postup 
považujeme za známý a výklad už nebudeme opakovat.

Někdy  však  nejsou  uvedeny  hodnoty  proudu  a  napětí,  abychom mohli  vypočítat 
výkon, nebo lépe řečeno příkon, předřadného rezistoru. Známý je odpor rezistoru a 
snadněji než jim procházející proud můžeme změřit napětí na rezistoru. Při měření 
proudu bychom museli  obvod rozpojit  a  zařadit  měřidlo  proudu.  Jistě  ale  existují 
případy kdy jsou známy proud a odpor. Potřebujeme tedy vzorec pro výkon, který by 
obsahoval odpor a proud nebo napětí.  Ohmův zákon U = I  •  R obsahuje napětí, 
proud a odpor. Když  za napětí U dosadíme hodnotu I • R, obdržíme 
P = U • I = (I • R) • I = I2 • R

Když nahradíme podle  Ohmova zákona I  ve  vzorci  pro výkon hodnotou  
R
UI = , 

obdržíme:

R
U

R
UUIUP

2

=⋅=⋅=

Obě nové rovnice pro výkon obsahují známé hodnoty proud, resp. napětí a odpor.

Příklad 2:

Dáno: R = 22 kΩ, U = 440 mV
Máme vypočítat: Příkon P na rezistoru R

Výpočet: 
( ) ( )

Ω
⋅=

Ω
==

k
mV

k
mV

R
UP

22
440

22
440 2222

Za m = mili použijeme 10-3, za k = kilo = 103, za  
Ω

2V  dosadíme jednotky  
R
U 2

a dle 

vzorce jednotku W (watt):
( ) ( ) WWW

R
U

k
mVP 9

3

6

3

6

3

223222

1044020
10

10440
22

440
1022

10440440
1022

10440
22

440 −
−−⋅−

⋅⋅=⋅⋅=
⋅

⋅⋅=
⋅⋅

⋅⋅=⋅=

( ) uWWWWP 8,8108,810108,8108800 69336 =⋅=⋅⋅=⋅= −−−− Ω
 
Řešení: Příkon rezistoru je 8,8 µW (µ = mikro = 10-6).

Příklad 3:

Dáno: I = 0,1 A, R = 5 Ω
Máme vypočítat příkon P rezistoru R

Výpočet: 
mWWRIP 5050,0501,051,01,051,0 22 ==⋅=⋅⋅=⋅=⋅=
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Řešení: Příkon  rezistoru   je  0,05W,  resp.  50mW  (rezistor se tímto  výkonem 
zatěžuje).

Pamatuj: vždy pracuj se základními veličinami!

Vzorec 3: A
lR ⋅= ρ

Význam písmen:
R: elektrický odpor, název jednotky Ohm, značka  Ω
ρ: specifický odpor, název jednotky Ohm, značka ρ (teplota 20 oC)
l: délka v metrech, název jednotky metr, značka m
A: plocha,  název jednotky čtverečný milimetr, značka mm2

Odpor  vodiče  je  přímo  úměrný  součinu  specifického  odporu  (je  to  materiálová 
konstanta) a délky vodiče, a nepřímo úměrný průřezu vodiče.

Příklad 1:
Dáno: Délka vodiče l: 12,5m, Specifický odpor mědi ρ: 

m
mm2

0178,0 ⋅Ω (podle tabulek), 

průměr drátu: 2,5 mm2

Hledáme: Odpor vodiče R

Výpočet:

Do vzorce se nedosazuje průměr vodiče, ale plocha A jeho průřezu. Protože mívá 
drát obvykle kruhový profil, vypočítáme plochu podle vzorce pro kruhovou plochu.

Akruhu = 2r⋅π ,

nebo, protože 2 x poloměr r = průměr d, je 2r = d, a 
2
dr = . Po dosazení obdržíme:

2
2

2





⋅=⋅= drAkruh ππ

Nyní můžeme vypočítat plochu, nebo dosadit vzorec pro plochu kruhu do vzorce pro 
odpor vodiče. Můžeme libovolně zvolit  jednu z možností.  Přesnější  je ten způsob, 
kdy se hodnoty dosadí až na konci. Zde ukážeme početně lepší způsob.

222

4

42
d
l

d
l

d
l

A
lR

⋅
⋅⋅=

⋅

⋅=






⋅

⋅=⋅=
π

ρ

π

ρ

π

ρρ

Teď můžeme dosadit číselné hodnoty.  Pro  π (Ludolfovo číslo pro výpočet obvodu 
kruhu) stačí číslo se dvěma desetinnými místy, tedy 3,14.
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( )
Ω=Ω⋅=Ω=Ω

⋅⋅
⋅⋅=

⋅

⋅⋅Ω⋅
= m

m
m
mm

R 451045045,0
5,25,214,3

5,120178,04
5,214,3

5,120178,04
3

2

2

Kde však zůstaly m a mm? Snadno zjistíme, že m se vykrátily a mm byly umocněny 
a rovněž se vykrátily.

Řešení: Odpor vodiče je 45 mΩ.

Příklad 2

Početní úkol z praxe by mohl znít: jaký průřez měděného kabelu musím zvolit, aby 
vodič  o  délce  30  m  mezi  jedním pólem  dvanáctivoltové  baterie  a  vysílačem při 
zapnutém vysílání nezpůsobil spád napětí větší než 250 mV.  Proud při vysílání je 25 
A?

Dáno:  Specifický odpor  mědi  =  
m
mm2

0178,0 ⋅Ω ,  proud = 25 A,  napětí  =  250 mV. 

Pozor: proud potřebuje dvojité vedení, pro cestu tam a zpět k baterii. Celková délka 
tedy bude m302 ⋅ , tj. l = 60 m.
Hledáme:  Průřez (průměr) vedení

Výpočet:

Odpor vedení vypočítáme z napětí a proudu.

Ω=== m
A
mV

I
UR 10

25
250

Protože hledáme průřez vodiče, musíme napsat rovnici ve tvaru pro výpočet plochy 
A.

A
lR ⋅= ρ

,           
R
lA ⋅= ρ

dosadíme číselné hodnoty:

Ω

⋅⋅Ω⋅
=⋅=

m

m
m
mm

R
lA

10

600178,0
2

ρ

Tady pozor, m se vyskytuje jako značka metru i jako značka mili. Pozor při krácení 
zlomku.

2
3

1010
600178,0 mmA −

⋅
⋅=

Tento výraz zjednodušíme dělením 60 deseti a v čitateli uvedeme mocninu deseti.

11



2232
3 8,1061060178,0

101
60178,0 mmmmmmA =⋅⋅=

⋅
⋅= −

Průměr kružnice o ploše 106,8 mm2 vypočítáme takto: rovnici  pro výpočet plochy 

kruhu převedeme na výpočet poloměru r, kde A = 2r⋅π   a  
π
Ar =2 . Pak

mmmmmmmmAr 8,501,348,1068,106 2

≈====
πππ

Řešení:  Průměr = mmr 6,112 =⋅

Průměr tohoto vodiče d = 1,16 cm není vhodný pro praxi,  neboť odpovídá téměř 
průměru vodovodní trubky. Musíme proto hledat jiné řešení. Jestliže povolíme spád 
napětí 1 V místo 250 mV, pak by se průřez kabelu změnil:

Ω=Ω=== m
A
V

I
UR 40040,0

25
1

2
3 7,26

1040
600178,0 mmmmA =

⋅
⋅= −

mmmmmmr 9,25,87,26 ===
π

mmmmrd 8,59,222 =⋅=⋅=

Tohoto druhého výsledku jsme mohli obdržet také jednoduchým výpočtem. Důkaz: 
poměr napětí  250 mV k 1 V je  1 : 4.  Proto je poměr odporů musí být  také 1 : 4. 
Poměr poloměrů vodičů tedy bude rovný druhé odmocnině jejich ploch a odpory jsou 
nepřímo úměrné plochám vodičů (čím větší  je plocha vodičů, tím menší je odpor 
vodičů, viz vzorec pro specifický odpor).

24
1
4

1

2

2

1

2

1 =====
R
R

A
A

r
r

,    nebo

21 2 rr ⋅=       a      1
1

2 5,0
2

rrr ⋅==

Tento užitečný pohled ukazuje, že při Polním dnu nemůžeme pro potřebný průřez 
vodičů z baterie napájený 100 W vysílač připojit ke zdroji vzdálenému 30 m.

Vzorec 4: nc RRRRR ......321 +++=

Význam znaku: R:  elektrický odpor,  název jednotky  Ohm, znak Ω
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Index  c značí  celkový odpor,  1 až  3 označují  jednotlivé odpory,  index a říká,  že 
vzorec platí pro libovolný počet odporů až maximálně pro n odporů.

Rovnice obsahuje pouze jednotku elektrického odporu, představuje tedy zákonitou 
souvislost  mezi  více  než  jedním odporem.  Rovnice  nevyjadřuje,  zda  se  jedná  o 
paralelní  nebo  sériové  spojení  jednotlivých  odporů..  Vysvětlení  a  odvození  viz 
technickou část této CD. Pomůckou pro netechnika může být tato logika: hodnoty 
odporů  v rozvodu  kapalin  se  sčítají,  když  se  jednotlivé  části  spojují  do  jednoho 
vedení. Stejně je tomu i u elektrického odpor, kde se tomuto spojení říká v sérii nebi i 
za sebou. 

Rovnice tedy vyjadřuje  celkový odpor  sériového spojení  několika odporů.  Slovy: 
celkový odpor v sérii spojených odporů je součet všech jednotlivých odporů.

Příklad 1:

Dáno: R1 = 100 kΩ, R2 = 100 Ω, R3 = 0,47 MΩ
Hledáme: Celkový odpor RG sériového spojení

Výpočet:
RG = 100 kΩ + 100 Ω + 0,47 MΩ

Nejprve  musíme  změnit  hodnoty  odporů  na  stejnou  jednotku.  Jakou  jednotku 
zvolíme,  je  lhostejné.  Účelné  však  je  zvolit  takovou  jednotku,  která  poskytuje 
praktický výsledek, zde by to mohla být dimenze „k“
RG = (100 + 0,1 + 470) kΩ = 570,1 kΩ

Řešení:  Celkový odpor je 570,1 kΩ

Příklad 2:

Dáno: R1 = 470 kΩ, R2 = 0,82 MΩ, R3 =  2,2 MΩ
Hledáme: Celkový odpor RG sériového spojení

Výpočet:

Nejprve změníme všechny hodnoty odporů na jednotnou velikost, zde se doporučují 
MΩ, protože dva odpory jsou už takto udány.

RG = (0,47 + 0,82 + 2,2) MΩ = 3,49 MΩ

Řešení: Celkový odpor je 3,49 MΩ.

V jaké závislosti  k odporu je napětí  při  sériovém spojení? Podle Ohmova zákona 
RIU ⋅=  jsou napětí přímo úměrná příslušnému odporu, tedy 111 RIU ⋅= ,  222 RIU ⋅=  

atd. Poměr obou napětí získáme dělením obou rovnic:  
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22

11

2

1

RI
RI

U
U

⋅
⋅= .

V sériovém spojení jsou proudy tekoucí všemi odpory shodné, je tedy I1 = I2 = I. Tím 
se I1 a I2 vykrátí a dostaneme

2

1

2

1

R
R

U
U =

Tuto rovnici potřebujeme např. při výpočtu děliče napětí.

Příklad 3:

Dáno: Z celkového napětí zdroje máme vytvořit dílčí napětí 5 V.
Hledáme: Poměr odporů jednotlivých rezistorů

Výpočet:
Uc = 13 V
U2 = 5 V

Pozor, existují dvě poněkud odlišné způsoby výpočtu.

Způsob 1:

Počítáme s celkovým napětím a tím odpadá výpočet U1. V tomto případě je poměr 
celkového  napětí  k dílčímu  napětí  úměrný  poměru  celkového  odporu  k odporu 
dílčímu:

2

21

2 R
RR

U
U c += .

Z této rovnice vypočítáme R1 nebo R2 a dostaneme vzájemný poměr obou hodnot 
odporů. Známe potom ale pouze poměr obou odporů, nikoli jejich hodnotu. Ty se pak 
řídí  podle  požadovaného proudu tekoucího děličem napětí.  Jestliže  při  získaném 
dílčím napětím má být hodnota odebíraného proudu 100 µA, musí být celkový proud 
děličem napětí  nejméně 10 krát  větší.  To znamená,  že celkovým odporem děliče 
napětí musí téct proud 1 mA.

Ω=Ω⋅=Ω
⋅

==+ − k
mA
VRR 131013

101
13

1
13 3

321

Dosazeno do 

2

21

2 R
RR

U
U c +=   

dostaneme: 

2

13
5

13
R
kΩ= ,
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Z toho pak 

Ω=Ω= kkR 5

5
13
13

2

Do rovnice R1 + R2 = 13 kΩ dosadíme za R2 a vypočítáme R1 = (13 – 5) kΩ = 8 kΩ.

Řešení: Při požadovaném proudu děličem napětí 1 mA je R1 = 8 kΩ a R2 = 5 kΩ.

Způsob 2:

2

1

2

1

R
R

U
U =   nebo  

2

1

2

1

U
U

R
R =    a   U1 = Uc – U2 = (13 – 5) V

Při proudu děličem napětí stejném jako v předešlém postupu je R1 +R2 = 13 kΩ. a R1 

= (13 – R2) kΩ.

2

1

2

1

U
U

R
R =  , 8

513

2

2 =−
R
R

.

Z toho pak 

22 5
813 RR ⋅=−    a     13

5
8

22 =+⋅ RR

převedeno na společného jmenovatele:  

13
5
5

5
8

22 =⋅+⋅ RR

13
5

58
2 =⋅+ R ,     13

5
13

2 =⋅ R ,     Ω=⋅= kR 5
13
5132

R1 = 13 – R2 = (13 – 5) kΩ = 8 kΩ

Řešení: Při požadovaném proudu děličem napětí 1 mA dostaneme pro R1 = 8 kΩ a 
R2 = 5 kΩ. Oba způsoby vedou ke shodnému řešení.

Postup 1 by se dal snadno převést na postup 2, protože lze určit hodnotu U1 z Uc = 
U1 + U2:

U1 = Uc – U2 = (13 – 8)V = 5 V

Obě možnosti  lze  použít,  samotný  výpočet  zpracují  zkušenější  počtáři  v několika 
řádcích.

Vzorec 5: 
nc RRRRR

1......1111

321

+++=

Význam znaků:
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R:  elektrický odpor,  název jednotky Ohm, znak Ω

Index c značí celkový odpor paralelního spojení, 1 až 3 označují jednotlivé odpory a 
index n znamená, že rovnice platí pro libovolný počet odporů od 1 až  po n.

Rovnice  obsahuje  pouze  elektrické  odpory,  slouží  proto  jen  k výpočtu  celkového 
elektrického odporu v paralelním spojení. O tom více v technické části této CD. Pro 
zapamatování: čím více osob vykonává jeden úkol, tím se splní úkol za kratší čas. 
Přeneseno na elektrické odpory:  čím více odporů pracuje paralelně, tím menší je 
jejich celkový odpor.

Rovnice  ukazuje,  že  se  součtem  převrácených  hodnot  jednotlivých  odporů  se 
zvětšujícím se počtem odporů celkový odpor zmenšuje.

Příklad 1:

Dáno: R1 = 10 Ω, R2 = 20 Ω, R3 = 30 Ω
Hledáme: Celkový odpor Rc  při paralelním spojení

Výpočet:

30
1

20
1

10
11111

321

++=++=
RRRRc

Tři  zlomky z pravé strany rovnice převedeme na stejného jmenovatele,  kterým je 
nejmenší společný násobek všech vyskytujících se jmenovatelů:

10 = 2 ⋅ 5
20 = 2 ⋅ 2 ⋅ 5
30 = 2 ⋅ 3 ⋅ 5

Ke znázornění postupu zjištění společného jmenovatele použijeme tabulku ve které 
utvoříme nejmenšího společného násobitele.

Číslo Násobitel Násobitel Násobitel Násobitel
10 2 - - 5
20 2 2 - 5
30 2 - 3- 5
Společné
násobky 2 2 3 5

Společným jmenovatelem je součin jednotlivých nejmenších společných násobitelů, 
zde tedy:
2 ⋅ 2 ⋅ 3 . 5 = 60.

Úprava čitatelů pro nový jmenovatel:

16



hodnota čitatele prvního zlomku bude 60 : 10 = 6
hodnota čitatele druhého zlomku bude 60 : 20 = 3
hodnota čitatele třetího zlomku bude 60 : 30 = 2
dosazeno:

60
11

60
236

60
2

60
3

60
6

30
1

20
1

10
11111

321

=++=++=++=++=
RRRRc

převrácená hodnota celkového odporu je 60
111 =

cR
K eliminaci Rc obě strany rovnice vynásobíme Rc:

cc
c

RR
R

⋅=⋅
60
111

,

dále  násobíme  obě  strany  rovnice  převrácenou  hodnotou  
60
11

a  vyměníme  levou 

stranu rovnice  s pravou,  abychom dostali  hodnotu  Rc na  levou stranu rovnice,  a 
vykrátíme:

cc
c

RR
R

⋅⋅=⋅⋅
60
11

11
601

11
60

,   c
c

c R
R

R ⋅⋅=⋅⋅ 1
11
60

60
11

11
60

,    
11
60

60
11

11
60 =⋅⋅ cR

Ω≈Ω= 45,5
11
60

cR

Jednotku Ohm jsme v rovnicích vynechali,  protože všechny tři  odpory byly udány 
v základní jednotce Ω. Výsledek je tedy rovněž v základní jednotce a uvedli jsme ji až 
ve výsledku.

Řešení: Výsledný odpor paralelního spojení je 5,45 Ω.

Jaké základní zjištění jsme získali pro paralelní spojení? Celkový odpor v paralelním 
spojení odporů je menší než nejmenší jednotlivý odpor.

Příklad 2:

Dáno: R1 = 500 Ω, R2  = 1 kΩ
Hledáme: Celkový odpor Rc v paralelním spojení

Výpočet: nezapomenout změnit kΩ na Ω (možné by bylo opačně změnit Ω na kΩ)

3
21 101

1
500

1111
⋅

+=+=
RRRc

společným jmenovatelem je 1⋅103 = 1000

1000
3

1000
1

1000
21 =+=

cR
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obě strany násobíme Rc a převrácenou hodnotou 
1000

3
:

Ω≈= 333
3

1000
cR

Řešení: Celkový odpor je 333 Ω

Příklad 3:

Dáno: R1 = R2 = 100 Ω
Hledáme: Celkový odpor paralelního spojení

Výpočet: protože R1 = R2 = 100 Ω, zjednoduší se rovnice na R1 = R2 = R na tvar

50
1

100
2211111 ===+=+=

RRRRRc
obě strany násobíme Rc:   

cc
c

RR
R

⋅=⋅
50
11

, 

dále násobíme obě strany převrácenou hodnotou 
50
1

:   

cR⋅⋅=
1

50
50
1

1
50

,        

Rc = 50 Ω
Řešení: Celkový odpor je 50 Ω.

Při paralelním spojení dvou stejných odporů je celkový odpor rovný polovině odporu 
jednoho. Sami si můžete matematicky odvodit, že při paralelním spojení n odporů je 

celková hodnota rovna 
n
1

 té hodnoty jednotlivých odporů. Zapojíte-li paralelně např. 

n =10 odporů o hodnotě 500 Ω, pak celkový odpor

Ω=== 50
10

500500
n

Rc

Příklad 4:

Dáno: R1 = 5 kΩ, R2  = 100 Ω
Hledáme: Celkový odpor Rc v paralelním spojení

Výpočet:
rovnici 

21

111
RRRc

+=

pro výpočet paralelního spojení dvou odporů můžeme křížovým násobením pravé 
strany převést na    

18



.111

21

12

21 RR
RR

RRRc ⋅
+=+=

⋅

Převrácená hodnota obou stran pak je 

.
21

12

RR
RRRc +

⋅=
⋅

Ω≈
Ω
Ω=

Ω+⋅
Ω⋅Ω⋅= 98

5100
500000

)100105(
100105 2

3

3

cR

Řešení: Celkový odpor je 98 Ω.

Rovnice 6: 2max ⋅= efUU ,   max2 UU vv ⋅=

Význam znaků:
U: elektrické napětí, jednotka Volt, znak  V

Indexy:
Umax:    maximum (vrchol) napětí, značí se také Uv

Uef :      efektivní hodnota napětí
Uvv:     maximální napětí mezi kladným a záporným vrcholem napětí (mezivrcholové)

Rovnice obsahuje závislost mezi hodnotami elektrického napětí a obsahuje jen jednu 
veličinu,  hodnotu  elektrického  napětí.  Přepočet  vrcholového  na  efektivní  hodnotu 
napětí a opačně, se smí provádět jen u napětí sinusového průběhu.

U údajů efektivních hodnot střídavých napětí (nebo proudů) bývá poznámka jen u 
nesinusových napětí, tzn. všechny běžné údaje efektivních hodnot se týkají pouze 
sinusového průběhu. Pokud má napětí jiný průběh, musí se na to upozornit. Protože 
má stejnosměrný proud pouze efektivní hodnotu a ta je udána znakem U bez indexu, 
vžilo se udávání efektivní hodnoty běžných sinusových střídavých napětí také bez 
indexu. Jestliže je napětí vašeho domácího rozvodu 230 V, pak se jedná 230 Vef.

Příklad 1:

Dáno: (sinusové) napětí Uef = 24 V
Hledáme:  Uv, Uvv

Výpočet:
VUU efv 84,3341,1242 =⋅=⋅=
VVUU vvv 68,6784,3322 =⋅=⋅=

Řešení: Vrcholové napětí je 33,84 V, mezivrcholové napětí je 67,68 V.
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Příklad 2:

Dáno: napětí U = 230 V
Hledáme: Uv, Uvv

Výpočet:
VUU efv 32441,12302 =⋅=⋅=

VVUU vvv 64832422 =⋅=⋅=

Řešení: Vrcholové napětí je 324 V, mezivrcholové napětí je 648 V.

Příklad 3:

Dáno: Uv = 100 V
Hledáme: Uef, Uvv

Výpočet:

2⋅= efv UU ,    
2
v

ef
UU =

dosazeno je   

VUU v
ef 92,70

141
10000

41,1
100

2
100

2
=====

Řešení: Efektivní napětí je 70,92 V, mezivrcholové napětí je 200 V.

Přepočet  vrcholové hodnoty  na  efektivní  může proběhnout  v jiném tvaru  rovnice, 
kterou někdo může upřednostnit:

vvv
v

ef UUUUU ⋅=⋅=⋅== 71,0
41,1
1

2
1

2
vef UU ⋅= 71,0

Příklad 4:

Dáno: Uv = 50 V
Hledáme: Uef

Výpočet:
VUU vef 5,355071,071,0 =⋅=⋅=

Řešení: Efektivní napětí je 35,5 V.
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Rovnice 7: m
H

Am
Vs 6

70 102566,1
10
4 −⋅≈= πµ

Rovnice představuje činitele úměrnosti.

Znak: µ0

µ0  je  absolutní  permeabilita  nazývaná  také  konstantou  magnetického  pole  nebo 
indukční  konstantou.  Jedná se  o  přirozenou konstantu,  která  udává magnetickou 
propustnost prázdného prostoru.

Činitel úměrnosti je pevnou číselnou veličinou, která je obsažena v systému rovnice 
jako  činitel  a  v rovnici  představuje  úměrnost.  Tak  je  např.  µ0  v rovnici  7  činitel 
používaný k výpočtu magnetického pole a indukčnosti.

Pokud vnitřek cívky není prázdným prostorem, dosazuje se relativní permeabilita µr 

materiálu jádra, nebo µ jako součin absolutní permeability µ0 a  relativní permeability 
µr  (µ = µ0 . µr). .

Použití absolutní permeability k řešení otázek v katalogu otázek třídy 1 a 2 není.

Rovnice 8:  Vm
As

c
11

2
00

0 10885,01 −⋅≈
⋅

=
µ

ε

Rovnice představuje činitele úměrnosti.

Znak: ε0

ε0  je absolutní dielektrickou konstantou, označenou také jako konstanta elektrického 
pole. Jedná se o přirozenou konstantu, která udává úměrnost dielektrického posunu 
k síle elektrického pole.

Absolutní dielektrická konstanta ε0 se užívá při výpočtu kapacity kondenzátoru.

V mezinárodním systému měrných jednotek (systém SI) s  
Am
Vs

70 10
4πµ =  a rychlosti 

šíření elektromagnetických vln ve vakuu, s dostatečnou přesností zaokrouhleno na 

s
kmc 3000000 ≈  (vědci počítají s 299792,458 km/s), bude

2
67

2

7

2
00

0

10300104

1

300000
10
4

11






 ⋅⋅⋅⋅⋅

=






⋅

=
⋅

=
−

s
m

Am
Vs

s
km

Am
Vsc

ππµ
ε

( ) ( )
2

2
2672

2
262

7

0

10103004

1

10300
10
4

1

s
m

Am
Vs

s
m

Am
Vs ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=
















⋅⋅⋅

=
−−ππ

ε
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( )
Vm
As

s
m

A
V ⋅⋅⋅

=
⋅⋅

=
+− 56127

0

1010130973,1

1

101130973

1ε

Mocninu  deseti  jsme  s opačným  znaménkem  převedli  do  jmenovatele  a  vyjádřili 
hodnotu opět novou mocninou deseti. Dalším převodem mocniny 106 do jmenovatele 
dostaneme:

Vm
As⋅⋅=

−

130973,1
101 11

0ε

Vm
As11

0 10885,0 −⋅≈ε ,  

a to je právě rovnice 8.

Uvedli jsme podrobně početní kroky, převod rovnic, používání mocnin a základních 
jednotek proto, abychom odstranili obavu provádět podobné výpočty.

Rovnice 9:  
0

0
0 ε

µ=FZ

Význam znaků:
Z:   impedance, název:  Ohm,  znak  Ω
µ0: konstanta magnetického pole
ε0: konstanta elektrického pole
index F0, název: vlnový odpor pole

Písmeno  Z jako  znak  pro  komplexní  impedanci  nenajdeme  v žádné  normě. 
Převrácená  hodnota  Z je  Y,  znak  pro  komplexní  vodivost  (admitanci).  Komplexy 
sestávají z čistě ohmických odporů, zvaných také činné odpory, a indukčností nebo 
kapacit, nebo obojích, zvaných také odpory jalové. Pamatujme: ohmické odpory mají 
stejnou fázi proudu i napětí, jalové odpory mají fázový rozdíl ± 90 o.

Zde se budeme zabývat  jen způsobem psaní  pro komplexní  odpory.  Číselný pár 
komplexního čísla se znázorní buď v algebraickém tvaru, ve tvaru geometrickém jako 
vektor v Gaussově číselné rovině, nebo ve tvaru exponenciálním (Eulerova rovnice).

Podle Ohmova zákona je 
I
UR = . Pro stanovení vlnového odporu pole dipólu se za U 

a I dosadí síla elektrického pole E a síla magnetického pole H. Odpor se značí Z. Po 
několika operacích obdržíme rovnici  9,  do které dosadíme hodnoty magnetické a 
elektrické konstanty pole.

0

0
0 ε

µ=FZ ,

protože 

200
0

1
c⋅

=
µ

ε ,
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dostáváme

0

0
0 ε

µ=FZ
( ) 00

2
00

2
0

2
0

2
000

2
00

0

1
cccc

c

⋅=⋅=⋅=⋅⋅=

⋅

= µµµµµ

µ

µ

Dosadíme 

Am
Vs

70 10
4πµ =

a  rychlost  šíření  elektromagnetické  vlny  c0 ve  vakuu  300000
s

m
s
km ⋅⋅=

71030  a 

dostaneme

ZF0 = Ω⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅
⋅⋅
⋅⋅⋅=⋅ πππµ 1203041030

10
4 7

700 A
V

s
m

mA
sVc   (protože Ohm

A
V = ).

Pozn.: oněch 300000 km jsme znázornili pomocí mocniny 107 

ZF0 = 120π Ω = 377 Ω.

To je vlnový odpor vakua. Síla magnetického pole lze vypočítat ze síly elektrického 
pole a naopak z:

Ω= 377
H
E

,  
m
VH

m
AHE 377377 ⋅=⋅⋅Ω=

(protože URI =⋅  dosadíme za  OhmA =⋅Ω )

Ω
=

377
EH ,  m

AE
m
VEH ⋅=⋅

Ω
=

377377

(protože ,AV =
Ω

 dosadíme A)

Rovnice 10: c = f ⋅ λ
Význam znaků:

e:   rychlost šíření elektromagnetických vln v m ⋅ s-1 }jiný způsob psaní pro 
s
m

)

f:   kmitočet, název jednotky Hertz, znak  Hz
λ:  délka vlny

Tato rovnice vyjadřuje souvislost mezi rychlosti šíření elektromagnetických vln, jejich 
kmitočtu a a vlnových délek.

Rychlost šíření ve vakuu je asi 300000 km/s. Když známe kmitočet, tj. počet kmitů za 
sekundu, určí rovnice 10 délku vlny λ.
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Když dělíme obě strany rovnice f a zaměníme strany rovnice dostaneme f
c=λ

Příklad 1:

Dáno: kmitočet f = 7 MHz
Hledáme: délku vlny λ

Při každém výpočte myslete na to, že se mají použít základní veličiny.

Výpočet:

f
c=λ mmm

s

s
km

9,42
107

10300
107

10300000
1107

300000
6

6

6

3

6
=

⋅
⋅=

⋅
⋅=

⋅⋅
=

Řešení:  Délka vlny λ je asi 42,9 m.

Příklad 2:

Dáno: kmitočet f = 30 GHz
Hledáme: délku vlny λ

Výpočet:

300000 km v cm: 300000 km = 300⋅103 km = 300⋅106 m = 300⋅108 cm, nebo 30⋅109 

cm/s

f
c=λ cmcm

s

s
km

1
1030

1030
11030

300000
9

9

9
=

⋅
⋅=

⋅⋅
=

Řešení:  Délka vlny λ je 1 cm.

Příklad 3:

Dáno: kmitočet f = 150 kHz
Hledáme: délku vlny λ

Výpočet:

f
c=λ kmmm

s

s
km

22000
150

300000
110150

300000

3
===

⋅⋅
=

Řešení:  Délka vlny λ je 2 km.
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Nyní  napíšeme rovnici  10 tak,  abychom mohli  vypočítat  kmitočet při  dané vlnové 
délce.

,λ⋅= fc   
λ
cf =

Příklad 4:

Dáno: délka vlny λ = 11 m
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

λ
cf = MHzMHzkHzs

k

m
s
km

3,27
11

300
11

300000
11

1300000

11

300000
=====

Řešení:  Kmitočet je 27,3 MHz.

Příklad 5:

Dáno: délka vlny λ = 2 m
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

λ
cf = MHzHz

sm
m

m
s
km

150101501
2

10300
2

300000
6

6

=⋅=⋅⋅==

Řešení:  Kmitočet je 150 MHz.

Příklad 6:

Dáno: délka vlny λ = 13 cm
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

λ
cf = GHzHz

scm
cm

cm
s
km

3,2
13

10301
13

100100300000
13

300000 9

=⋅=⋅⋅⋅==

Řešení:  Kmitočet je 2,31 GHz

Odhadem kmitočtu nebo délky vlny se můžeme ujistit o správnosti výpočtu. Často 
umístíme  nesprávně  desetinnou  tečku,  takže  výsledek  není  správný.  Použitím 
odhadu získáme přídavnou jistotu.  Vždy mysleme na  to,  že  kmitočet  je  nepřímo 
úměrný délce vlny. čím větší je délka vlny, tím nižší je kmitočet a naopak.
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Postupujeme takto: 
Pamatujme si  jako výchozí některou veličinu, např.  100 Mhz odpovídá 3 metrům. 
Jestliže  se  ptáme na  kmitočet  a  vlnová  délka  je  15 m,  pak  je  to  5 krát  víc  než 
veličina, kterou si pamatujeme. Protože se jedná o nepřímou úměru, bude kmitočet 
pětinou  kmitočtu,  který  pamatujeme.  Kmitočet  tedy  bude  100 : 5 = 20 MHz. 
Zkušenost nám říká, že v matematice netrénovaní nováčci často chybují nesprávně 
umístěnou  desetinnou  tečkou,  nebo  zamění  čitatele  se  jmenovatelem.  Oběma 
chybám se uvedeným postupem dá zamezit.

Vzorec 11:  f
T 1=

Význam znaků:
T:   doba periody
f:   kmitočet, název jednotky Hertz,  znak  Hz

Tato rovnice vyjadřuje trvání jedné plné periody kmitu.

Příklad 1:

Dáno: kmitočet f = 10 MHz
Hledáme: dobu periody T

Výpočet:

Kmitočet dosazený do rovnice 11 je udán v počtech kmitů za vteřinu:

f
T 1= nssss

s
M

1001,010
10

1
1010

1
10

1 6
6 ==⋅=⋅

⋅
== − µ

Řešení:  Doba periody při kmitočtu 10 MHz je T = 0,1 µs nebo T = 100 ns.

Příklad 2:

Dáno: kmitočet f = 50 Hz
Hledáme: dobu periody T

Výpočet:

Kmitočet dosazený do rovnice 11 je udán v počtech kmitů za vteřinu:

f
T 1= s

s

⋅==
50
1

50
1

Protože výsledek je menší než 1, můžeme psát jmenovatele v následujících číslech, 
aniž  by  se  jeho  hodnota  změnila:  103  ⋅ 10-3 =  10(3-3) –  100 –  1.  Každé  číslo 
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s mocnitelem 0 dává 1. Zavedením takového výrazu se hodnota nezmění. Můžeme 
tedy psát také

f
T 1= mssss 2010

50
1000

50
10101

50
1 3

33

=⋅=⋅⋅=⋅= −
−

Řešení:   Při kmitočtu f = 50 Hz je doba jednoho kmitu T = 20 ms.

Jestliže řešíme rovnicí 11 kmitočet f, vypočítáme jej při známé době periody jednoho 
kmitu T:

f
T 1= ,

obě strany násobíme f a dělíme T: 

,1
T
f

fT
Tf ⋅=⋅

  krátce   
T

f 1=

Příklad 3:

Dáno: doba periody T = 25 µs
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

T
f 1= kHzHzHz

ss
40

25
101000

25
101

1025
1

25
1 36

6 =⋅==⋅
⋅

== −µ

Řešení:   Kmitočet při době jednoho kmitu T = 25 µs je f = 40 kHz..

Příklad 4

Dáno: doba periody T = 10 ms
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

T
f 1= HzHz

sms
100

10
101

1010
1

10
1 3

3 =⋅=
⋅

== −

Řešení:   Kmitočet při době jednoho kmitu T = 10 ms je f = 100 kHz..

Výpočet byl proveden v malých krocích, aby se dal snadno pochopit.

K orientačnímu odhadu výsledku může sloužit např. doba periody při kmitočtu 1 Mhz, 
tj. 1 µs. l GHz je tisícinásobek 1 Mhz, pak doba periody (nepřímá úměrnost!) je jedna 
tisícina µs, tj. 1 ns. Tak se můžeme snadno orientovat a znát očekávaný řád výsledku 
výpočtu.
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Vzorec 12:  LX L ⋅= ω

Význam znaků:
X:  induktance, zdánlivý odpor
ω:  kruhový kmitočet, úhlová rychlost,  znak  ω
L:  indukčnost, název znaku Henry, znak H
Index L:   indukčnost cívky 

Kruhový kmitočet je kmitočet obíhání f vektoru pro plný úhel kruhu 360o   Vyjádřeno 
v radiánech to je 2 ⋅ µ a tím  ω = 2 ⋅ π ⋅ f, psáno rovněž  ω = 2πf.

Rovnice 12 vyjadřuje chování induktance v závislosti na kmitočtu. Slovy to znamená: 
induktance cívky je přímo úměrná kmitočtu a indukčnosti v Henry. Když se například 
zvětší indukčnost cívky 3 krát, pak se induktance zvětší ve stejném poměru. Když by 
se kmitočet snížil na polovinu, byla by i induktance poloviční.
 
Příklad 1:

Dáno: kmitočet f = 15 MHz, indukčnost L = 10 mH
Hledáme: induktanci XL 

Výpočet:

LfX L ⋅⋅⋅= π2 mHMHz 101514,32 ⋅⋅⋅=

Protože kmitočet je definován v 
s
1

 a H v 
A
Vs

, bude

LfX L ⋅⋅⋅= π2

Ω⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅= −− )36(36 101015214,31010101514,321011514,32
A
V

A
Vsm

s
M

Ω≈Ω⋅= kkX L 94230014,3

Řešení:  Induktance je 942 kΩ.

V předešlém  příkladu  jsme  užili  základní  jednotky  pro  kmitočet  a  indukčnost 
abychom ukázali jak se z ωL odvozuje zdánlivý odpor. V dalších příkladech se s tím 
nebudeme zabývat. Dosazování základních jednotek je však nadále důležité.

Až  budete  v těchto  výpočtech zběhlejší,  uvidíte  ihned na počátku,  jakou dimenzi 
bude mít výsledek. Tak např.s kmitočtem v MHz (106) a indukčnosti v  µH (10-6) se 
mocnitelé  právě  ruší  (přesně  řečeno  budou  „1“,  kterou  však  v součinu  můžeme 
vypustit), výsledkem pak bude induktance jako součin prostých hodnot f a L. 
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Příklad 2:

Dáno: kmitočet f = 7 MHz, L = 15 µH
Hledáme: induktanci XL 

Výpočet:

== LX L ω =⋅⋅⋅⋅ − 66 10501072π Ω≈Ω≈⋅=⋅ k2,2219814,37001007 π

Řešení:  Induktance je asi 2,2 kΩ.

Příklad 3:

Dáno: induktance XL = 1,5 kΩ, kmitočet f = 14 MHz
Hledáme: indukčnost L 

Výpočet:

;LX L ⋅= ω   f
XXL LL

πω 2
==

dosazeno:

f
XL L

π2
= H

A
Vs

s
MHz
k µµ

πππ
17

28
1500

1
10

142
1500

142
5,1 6

≈
⋅

=Ω
⋅

=
⋅

Ω=
−

Za Ω jsme dosadili 
A
V

 a H
A
Vs

s

A
V

==
1

Řešení:  Indukčnost má hodnotu asi 17 µH.

V dalších příkladech již nebudeme uvádět základní jednotky. Dále si ukážeme, jak se 
dostaneme přes kmitočet a induktanci k indukčnosti.

Příklad 4:

Dáno: XL = 10 kΩ, f = 144 Mhz
Hledáme: indukčnost L

Výpočet:

f
XL L

π2
= HmHmH µ

πππ
11011,0

288
10

288
1010

101442
1010 )63(

6

3

=≈=⋅=
⋅⋅

⋅=
−

Řešení: Hledaná indukčnost má hodnotu asi 11 uH.
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Příklad 5:

Dáno: XL = 20 kΩ, L = 40 nH
Hledáme: indukčnost, která má třikrát menší impedanci 

Výpočet:

V úvodu  jsme  upozornili  na  přímou  úměrnost  mezi  induktancí  a  kmitočtem  i 
indukčností.  Jestliže  je  v tomto  příkladu  zadán  také  poměr,  můžeme  použít 
následující  rovnice.  Indexy označují  systémy rovnic  (jinak  by  nebyl  patrný  rozdíl, 
protože symboly f a H jsou stejné):

111 2 LfX L ⋅= π    a    222 2 LfX L ⋅= π

Kmitočty jsou pro obě rovnice shodné f1 = f2 = f.

Bude tedy 
11 2 LfX L ⋅= π    a     22 2 LfX L ⋅= π

Abychom vytvořili úměry podělíme druhou rovnicí rovnici první:

;
2
2

2

1

2

1

2

1

L
L

Lf
Lf

X
X

L

L =
⋅
⋅=

π
π

tím  jsme  dokázali,  že  se  indukčnosti  navzájem chovají  jako  jejich  imduktance  a 
naopak.  Sami  si  odvoďte,  že  se  impedance  navzájem  chovají  jako  kmitočty  a 
naopak.

Hledáme indukčnost, která má 3 krát menší impedanci. Poměr je tedy 

3

3
1
1

2

1

2

1 ===
L
L

X
X
L

L

3
1

2
LL =

Řešení:  Hledaná indukčnost L2 má 3 krát menší induktanci než indukčnost L1.

Příklad 6:

Dáno: XL = 25 kΩ, L = 250 nH
Hledáme: kmitočet f pro XL = 25 kΩ

Výpočet:

Rovnici 12 upravíme pro hledanou hodnotu f:
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LX L ⋅= ω ,  ;
L
X L=ω    ;2

L
Xf L=π    

π2⋅
=
L
Xf L

dosadíme:

GHzTHzT
L
Xf L 16016,0

20
101

102502
1025

2

)93(

9

3

==⋅=
⋅⋅

⋅=
⋅

=
+

− πππ

Řešení:  Hledaný kmitočet je asi 16 GHz

Příklad 7:

Dáno: XL = 50 Ω, λ = 23 cm
Hledáme:indukčnost L

Výpočet:

Rovnice  12  neobsahuje  vlnovou  délku,  nýbrž  kmitočet.  Nejprve  musíme  převést 
vlnovou délku na kmitočet:

Hz
cm

cm
s

cm
s
km

L
cf 9

)23(4
2

3

0 10
23
30

23
101030

23

1010300000

23

300000
⋅=⋅⋅=

⋅
===

+

λ
Abychom zamezili chybám zaokrouhlováním a několikeré výpočty, zachováme výraz 

910
23
30 ⋅  i při dalších operacích.

nH
f

XL L 1,610
60

2350

23
10302

50
2

9
9 ≈⋅⋅=

⋅⋅⋅
=

⋅⋅
=

πππ

Příklad 8:

Dáno: L = 40 mH, XL = 10 kΩ
Hledáme: kmitočet f

Výpočet:

kHzMHzMHz
L
Xf L 4004,0

80
10

80
1010

10402
1010 )33(

3

3

=≈
⋅

=⋅=
⋅⋅⋅⋅

⋅==
+

− πππω

Řešení:  Kmitočet je asi 40 kHz

Vzorec 13:  Lc = L1 + L2 + L3 + …… La

Význam znaku:
L: indukčnost, cívka, jednotka Henry,  znak  H
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Indexy:
čísla značí příslušnou cívku, n je počet všech cívek

Rovnice  13  představuje  sčítání  jednotlivých  hodnot  indukčností  cívek.  Sčítají  se 
hodnoty indukčností jednotlivých cívek zapojených v sérii (za sebou). Rovnice 13 se 
tedy používá k určení celkové indukčnosti cívek zapojených v sérii. Nutno upozornit, 
že  výsledná  indukčnost  zjištěná  touto  rovnicí  souhlasí  jen  tehdy,  když  mezi 
jednotlivými cívkami není žádná magnetická vazba.

Příklad 1:

Dáno: L1 = 150 µH, L2 = 0,85 mH, L3 = 250 nH
Hledáme: celkovou indukčnost Lc

Výpočet:
Lc = L1 + L2 + L3 = 150 µH + 0,85 mH + 250 nH

vše převedeno na µH = 10-6 Henry:

Lc = (150 + 850 + 0,25) µH = 1000,25 µH

V praxi by byla cívka L3 zbytečná, protože oproti ostatním cívkám je velmi malá.

Řešení: Výpočetní hodnota pro celkovou indukčnost je 1000,25 µH. 

Příklad 2

Dáno: Lc = 100 mH, L1 = 25 mH, L2 = L1 
Hledáme: indukčnost L3 , která by doplnila indukčnosti L1 a L2 na hodnotu 100 mH

Výpočet:

Lc = L1 + L2 + L3 ;

protože hledáme L3, převedeme rovnici na tvar

L3 = Lc – (L1 + L2) = {100 – (25 + 25)}mH = (100 – 50) mH = 50 mH

Řešení: Hledaná indukčnost L3 má hodnotu 50 mH.

Vzorec 14: 
nc LLLLL

1.......1111

321

+++=

Význam znaku:
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L: indukčnost, cívka, jednotka Henry,  znak  H

Indexy: c značí celkovou indukčnost všech cívek, a je počet všech cívek.

Rovnice 14 představuje sčítání jednotlivých převrácených hodnot indukčností cívek 
paralelně spojených (viz odpory). Celková indukčnost je vždy menší než indukčnost 
nejmenší cívky. Tím se přesvědčíme i o správnosti výpočtu.

Příklad 1:

Dáno: L1 = 100 µH, L2 = 100 nH, L3 = 1 mH
Hledáme: celkovou indukčnost Lc

Výpočet:

=++=
321

1111
LLLLc

3
3 1010011

10
110000101

1
1

100
1

100
1 ⋅+=++=⋅





++ −mmnµ

nHnHLc 89,99
010011,0

1
010011,0
10

1010011
1010

10011
10

1010011
1 9

6

633

3 ≈==
⋅

⋅==
⋅

=
−

−

−−−

Řešení: Celková indukčnost je asi 99,89 nH. 

Ke stejnému výsledku bychom se dostali tímto postupem:

=
cL

1 ( )
HHHmn
11010101

10
1

10100
1

10100
11

1
1

100
1

100
1 374

396 ⋅++=




 +

⋅
+

⋅
=⋅





++ −−−µ

abychom nepracovali s tak velkými čísly odstraníme ze závorky 103:

=
cL

1 ( ) ( )
HHH

33
0413 10100111011000010110101010 ⋅=⋅++=⋅++⋅

nHHHH

H

Lc 010011,0
1

010011,0
10

1010011
1010

1010011
101

11010011

1 9

6
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6

6

3
==

⋅
⋅=

⋅
⋅=

⋅⋅
=

−

−

−−

−

−

nHnHLc 89,99
0011,1
100 ≈=

Řešení: Celková indukčnost je 99,89 nH

Paralelní  spojení  s tak  rozdílnými  indukčnostmi  mělo  jen  teoreticky  smysl,  totiž 
ukázat postup výpočtu. V praxi bychom použili jen nejmenší cívku, protože další větší 
již  má  indukčnost  1000 krát  větší  a  vůbec  by  se  neuplatnila,  protože  celková 
indukčnost je vždy menší než nejmenší jednotlivá indukčnost. 
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Příklad 2:

Dáno: L1 = 150 nH, L2 = 0,5 µH

Hledáme: celkovou indukčnost Lc v paralelním spojení 
21

111
LLLc

+=

Výpočet:

Jsou dány jen dvě dílčí indukčnosti, takže můžeme rovnici uspořádat jinak:

21

12

21

11
LL
LL

LL ⋅
+=+ ;

dosadíme 

21

121
LL
LL

Lc ⋅
+=

a pro výpočet Lc : 

12

21

LL
LLLc +

⋅=

dosadíme číselné hodnoty: 

( )

( ) HH
uHnH
uHnHLc 9

15

9

69

10650
1075

10500150
1075

5,0150
5,0150

−

−

−

−−

⋅
⋅=

⋅+
⋅=

+
⋅=

( ) nHHLc 115
650
7510

650
75 915 ==⋅= +− µ

Řešení: Celková indukčnost je 115 nH.

Poznámka:  Když  jsou  paralelně  spojeny  cívky  o  stejné  indukčností,  pak  celková 
indukčnost  je  dílčí  indukčnost  dělená  počtem  cívek.  V následující  rovnici 
nepoužíváme na pravé straně index, protože indukčnosti jsou shodné.

;5111111
LLLLLLLC

=++++=  ,
5
LLc =   obecně je 

n
LLc =

Příklad 3:

Dáno: L1 = L2 = L3 =  L = 30 mH
Hledáme: celkovou indukčnost Lc v paralelním spojení

Při a = 3 dostaneme 

mHmHLc 10
3

30 ==
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Řešení: Celková indukčnost je 10 mH.

Vzorec 15:  
s

r

I
ANL ⋅⋅⋅=

2
0 µµ

Význam znaků:
L:  indukčnost, cívka, název jednotky Henry,  znak H
µ0  permeabilita vakua
µr  relativní permeabilita
N: počet závitů cívky
A: plocha průřezu cívky
ls  střední délka siločáry

Význam znaků říká, že se rovnicí 15 budeme zabývat výpočtem indukčnosti cívky. 
Tvar  cívky  je  udává  sbírka  vzorců  jako  kruhový.  Rovnice  však platí  i  pro  cívky 
válcové, pokud je jejich délka větší než jejich průměr.

Permeabilita  vakua  má  hodnotu  
Am
Vs

70 10
4πµ = ,  materiálová  konstanta  µr má  pro 

vzduch prakticky hodnotu 1,0.

Příklad 1:

Dáno: A = 60, d = 5 cm, ls = 6 cm, µr = 1,0 (vzduch, cívka nemá jádro)

Výpočet:

Nejprve vypočítáme plochu průřezu cívky z jejího průměru d:

4
25

2
5

2

22
2 cmcmdrA ⋅=





⋅=





⋅=⋅= ππππ

tuto  rovnici  nebudeme  vypočítávat,  ale  hodnotu  dosadíme  do  rovnice.  Má  to  tu 
výhodu,  že  neprovádíme  zbytečné  operace  a  přesnost  bude  lepší,  protože 
nezaokrouhlujeme.

cm

cm
Am
Vs

I
ANL

s

r

6
4

25600,1
10
4 22

72
0

⋅⋅⋅⋅
=⋅⋅⋅=

ππ
µµ

Amcm
cmVs

cm
Am

cmVs

L
2410

3600100
6

410
2536004

7

227

22

⋅
⋅⋅⋅⋅=⋅

⋅⋅⋅

= π
π

3600 = 362, dále vykrátíme c a m, dostáváme
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;
2410

1036
2410

1036100
7

24

7

22

A
cVs

A
cVsL

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅
⋅⋅⋅⋅⋅= ππ

dále  krátíme  dvanácti,  za  c  (centi  =  10-2)  dosadíme  10-2 a  přeneseme  107 ze 

jmenovatele jako 107 do čitatele, a dále za 
A
Vs

napíšeme H:

( )
( ) =⋅=

⋅
⋅⋅= −−

−

H
A
VsL 7242

7

242

10
2
3

102
103 ππ =⋅ − H52 10

2
3 π HH µπ 14810

2
30 62 ≈⋅ −

Řešení: Indukčnost jednovrstvé válcové cívky je asi 148 µH.

Ve zkušebních otázkách výpočet válcové cívky není. Zde provedený výpočet má jen 
znázornit použití rovnice 15 a ukázat postup při použití základních veličin. Pro praxi 
existují  nomogramy  a  počítačové  programy,  do  kterých  se  dosazují  pouze 
požadované hodnoty.

Výše uvedený postup výpočtu budí dojem, že výpočet je pro dosazování množství 
znaků velmi složitý. Lze také postupovat jinak:

V této  rovnici  jsou  číselné  hodnoty  pro  počet  závitů,  průměr  a  délku  cívky  již 
dosazeny.

cm

cm
Am
Vs

I
ANL

s

r

6
4

25600,1
10
4 22

72
0

⋅⋅⋅⋅
=

⋅⋅⋅
=

ππ
µµ .

Rozměry  zde  nejsou  jednotné,  dosazeny  byly  metry  m  i  centimetry  cm.  Jestliže 

dosadíme za 1 m = 100 cm (nebo za 1 cm = m/100) a za ,H
A
Vs =  pak je rovnice již 

přehlednější (méně odpuzující):

H
cm
cm

cm

cm
cmA

Vs

L 27

222
2

7

1010046
60254

6
4

25601
10010

4

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅=

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅= π

ππ
. 

Postupně krátíme čtyřmi, pak šesti (obsaženo v 602) 









=⋅=⋅= 6006010

6
6060

6
602

,

dále  cm2,  ve  jmenovateli  vynásobíme  100 ⋅ 107 = 109,  násobíme  109,  čímž  bude 
jmenovatel = 1. Výraz nyní zní:

HHHHL µπππ 148101510150001060025 622992 ≈⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅⋅= −−−
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Řešení:  Indukčnost válcové cívky je asi 148  µH, tak jako v předešlém výpočtu. I 
tento postup vypadá složitě, složité je však jen uváděné krácení.

Vzorec 16: L = N2 ⋅ AL

Význam znaků:
L:  indukčnost , název jednotky Henry, znak H
N: počet závitů
AL: činitel indukčnosti cívek s hrníčkovým nebo toroidním jádrem (AL faktor) v mH, µH 
nebo nH

Rovnice 16 znázorňuje závislost indukčnosti na čtverci počtu závitů násobeném AL 

faktorem příslušného jádra. Zvětšení počtu závitů na dvojnásobek znamená zvětšení 

indukčnosti na 22. Zmenšení počtu závitů na polovinu znamená 
4
1

2
1 2

=




  indukčnosti. 

Indukčnost je přímo úměrná AL faktoru jádra. Tak např. cívka s jádrem s AL = 150 

bude mít s jádrem s AL = 50 jen 3
50

150 = , třetinovou indukčnost.

Příklad 1:

Dáno: AL = 750 nH, N  =  250
Hledáme: indukčnost L

Postup:
( ) nHnHnHNL 242222

L
2 105,75,25,2105,7105,2750250A ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=⋅=⋅=

mHHHnHnHL 47104710104710471010875,46 396624 ≈⋅≈⋅⋅≈⋅≈⋅⋅= −−

Řešení: indukčnost je asi 47 mH.

Příklad 2:

Dáno: L   = 50 mH, N  =  250
Hledáme: hodnotu AL

Postup:

Rovnici L = N2 ⋅ AL napíšeme pro výpočet AL:   

2N
LAL =

Dosadíme hodnoty:
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nHHHHmHmH
N
LAL 32002,310

6,15
50

10625,15
1050

15625
50

125
50 6

3

3

22 =≈⋅=
⋅

⋅==== −
−

µ

Řešení: Hodnota AL je 3200 nH.   

Příklad 3:

Dáno: L   = 250 µH, AL  =  1500 nH
Hledáme: počet závitů cívky N

Postup:

Rovnici L = N2 ⋅ AL napíšeme pro výpočet počtu závitů N: 
Dosadíme hodnoty:

;
1500

2502

nH
H

A
LN
L

µ==

kráceno 250 a H dává 
3962 10

6
11010

6
1

6
1 ⋅=⋅⋅=== −

nA
LN
L

µ
.

139,127,166
6

103

≈≈≈=N  závitům.

Řešení: Počet závitů cívky je 13.

Při odmocňování nebudeme v dnešní době namáhat hlavu, ale použijeme kapesní 
kalkulačku.

Příklad 4:

Dáno: L   = 25 mH, AL  =  1000 nH
Hledáme: počet závitů cívky N

Postup:
36932 102510025,010025,0

40
1

1000
25 ⋅=⋅=⋅==== −−

n
m

nH
mH

A
LN
L

1581025 3 =⋅=N

Řešení: Počet závitů cívky je 158.

Příklad 5:

Dáno: L   = 100 mH, N  =  500 závitů
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Hledáme: hodnotu AL

Postup:

Rovnici L = N2 ⋅ AL napíšeme pro výpočet AL:   2N
LAL =

Dosadíme hodnoty:

nHmHmHmHmHAL 40010400
10250,0

100
250000

100
500

100 6
62 =⋅=

⋅
=== −

Řešení: Hodnota AL je 400 nH.   

Příklad 6:

Dáno: L   = 500 µH, AL  =  500 nH
Hledáme: počet závitů cívky N

Postup:
( ) 396

9

6
2 1010

10
101

500
500 ====== +−

−

−

nnH
H

A
LN
L

µµ

6,311000 ==N
Řešení: Počet závitů cívky je 32..

Vzorec 17:   
sl
NIH ⋅=

Význam znaků:

H:  intenzita magnetického pole, jednotka 
m
A

N:  počet závitů
I:    intenzita elektrického proudu, název jednotky Ampér,   znak  A 
ls:   střední délka siločáry

Rovnice vyjadřuje hodnotu intenzity magnetického pole v kruhové (toroidní)  cívce. 
Intenzita pole je přímo úměrná součinu proudu tekoucího cívkou a počtu závitů cívky 
a je nepřímo úměrná délce siločáry.

Příklad 1:

Dáno: průměr cívky d = 6 cm, intenzita proudu I = 2 A, počet závitů cívky A = 20
Hledáme: intenzitu magnetického pole H

Postup:
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Střední délka siločáry je v toroidní cívce rovna střednímu obvodu cívky a považujeme 
ji za kružnici. Obvod kruhu je o = 2 ⋅ π ⋅ r. Protože průměr se rovná 2 krát poloměr, je 
o = 2 ⋅ π ⋅ r = π ⋅ d. Po dosazení číselných hodnot je o = π ⋅ 6 cm. Když nyní hodnotu 
o  nevypočítáme  a  dosadíme  ihned  do  rovnice,  zvýšíme  přesnost  tím,  že 
nezaokrouhlujeme a neuděláme početní chybu.

m
A

m
A

m
A

cm
A

l
NIH
s

212
6

1040
106

40
6

202 2

2 =⋅=
⋅

=
⋅
⋅=⋅= − πππ

Řešení: Intenzita magnetického pole cívky je asi 212
m
A

.

Příklad 2
Dáno: toroidní cívka H = 150

m
A

, I = 10 A, A = 5

Hledáme: střední délku siločáry ls

Postup:

Rovnici 17 napíšeme pro výpočet hledané veličiny ls: 

sl
NIH ⋅=  ;   

H
NIls

⋅= .

Po dosazení číselných hodnot:

m
A
Am

m
A

Als 3
1

150
50

150

510 ==⋅=

Střední délka siločáry je  m
3
1

a odpovídá obvodu toroidní cívky. Pokud by to nebyla 

cívka  toroidní,  pak  by  siločáry  měly  neurčitou  délku.  To  proto,  že  siločáry  tvoří 
uzavřenou křivky, které probíhají i vně jádra cívky. V toroidu ale probíhají jen v kruhu. 
Proto je obvod cívky roven střední délce siločáry.

;2
3
1 drmo ⋅=⋅⋅== ππ     cmmmd 6,10106,0

3
1 ≈≈
⋅

=
π

Řešení: Toroidní cívka má průměr asi d = 10,6 cm..

Příklad 3:

Dáno: A = 7, r = 2 cm, I = 4 A
Hledáme:  intenzitu magnetického pole cívky H

Postup:

Střední délka siločáry je dána obvodem toroidní cívky, jejíž poloměr je r = 2 cm.
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o = 2πr = 2 ⋅ π ⋅ 2cm = 4 ⋅ π ⋅cm

sl
NIH ⋅=

m
A

m
A

m
A

cm
A 223700

10
7

4
74

2 ≈=
⋅⋅

=
⋅⋅
⋅= − πππ

 .

Řešení: Intenzita magnetického pole je asi 
m
A223 .

Vzorec 18: HB r ⋅⋅= 0µµ

Význam znaků:
B:  magnetická indukce, název jednotky Tesla,  znak  T
µr:  relativní permeabilita
µ0: permeabilita vakua
H: intenzita magnetického pole 

Magnetická indukce je součin permeability a intenzity magnetického pole. Čím větší 
je  relativní  permeabilita  a  čím  větší  je  intenzita  magnetického  pole,  tím  větší  je 
magnetická indukce.

Příklad 1:
Dáno: ( )vakuumr 0,1≈µ , 

Am
Vs

70 10
4πµ = , 

m
AH 400=

Hledáme: magnetickou indukci B

Postup:

T
m
Vs

m
Vs

m
A

Am
VsHHB r

3
2

74
27700 105,0101016,0

10
1600400

10
40,1 −− ⋅≈⋅⋅⋅⋅=

⋅
⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅= πππµµµ

mTB 5,0=
Řešení: Magnetická indukce je 0,5 mT.

Příklad 2:
Dáno: mTB 1= , 

Am
Vs

70 10
4πµ = , 

m
AH 250=

Hledáme: relativní permeabilitu µr

Postup:

Rovnici HB r ⋅⋅= 0µµ  napíšeme pro výpočet hledané permeability:

18,310

10

10

10
1000

1

10
4250

1

10
4

4

3

2777

≈===

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
⋅

=
−

πππππµ
T

T

m
Vs

mT

Am
Vs

m
A
mT

Am
VsH

B
r
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Řešení: Relativní permeabilita je asi µr = 3,18.
.

Rovnice 19:  
S

P

S

P

U
U

N
N =

Význam znaků:
A: počet závitů
U: elektrické napětí, název jednotky Volt,   znak V

Indexy:
P: primární
S: sekundární

S poměrem počtu závitů k napětí se setkáváme vždy v souvislosti s transformátorem. 
Rovnice říká, že se počty primárních ku sekundárním závitům chovají jako poměr 
primárního ku sekundárnímu napětí a naopak.

Příklad 1.

Dáno: NP = 600, UP = 230 V, US = 12 V
Hledáme: počet sekundárních závitů NS

Postup:

Rovnici 
S

P

S

P

U
U

N
N =  napíšeme pro výpočet hodnoty AS:

;
P

SP
S U

UN
N

⋅
=

dosadíme číselné hodnoty: 

31
23

1260
230

12600 ≈⋅=⋅=
V
VN S

Řešení: Počet sekundárních závitů je asi NS = 31.

Příklad 2:

Dáno: NS = 48, UP = 110 V, US = 24 V
Hledáme: počet primárních závitů NP

Postup:

Rovnici 
S

P

S

P

U
U

N
N =  napíšeme pro výpočet hledané hodnoty: 
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;S
S

P
P N

U
U

N ⋅=

dosadíme číselné hodnoty: 

220211048
24

110 =⋅=⋅=
V
VN P

Řešení: Počet primárních závitů je asi 220.

Vzorec 20: 
S

P

P

S

S

P

S

P

Z
Z

I
I

U
U

N
Np ====

Význam znaků:
p:  poměr převodu
N: počet závitů
U: elektrické napětí, název jednotky  Volt,   znak  V
I:  elektrický proud, název jednotky  Ampér  znak A
Z: impedance

Indexy:
P: primární
S: sekundární

Poměr  převodu  je  poměr  hodnot,  většinou použitý  u  transformátorů.  Rovnice  20 
popisuje chování převodu u jednotlivých veličin. S poměrem počtu závitů je přímo 
úměrný převod napětí, nepřímo převod proudu. Impedance se chovají jako čtverce 
napětí nebo počtů závitů a nepřímo úměrně k čtvercům proudu. O podrobnostech 
převodů  v transformátorech  se  dočtete  v technické  části.  Zde  se  zabýváme  jen 
početními úkony.

Příklad 1:

Dáno: p = 12, UP = 230 V, NP = 450
Hledáme: sekundární napětí US, sekundární počet závitů NS

Postup:

Rovnici  
S

P

U
Up =  napíšeme pro výpočet hledaných hodnot a dosadíme

VV
U
Up

S

P 2,19
12

230 ≈==

Sekundární počet závitů je 

;
S

P

N
Np =  5,37

12
450 ===

P
NN P

S
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Řešení: Sekundární napětí je 19,2 V a počet sekundárních závitů je 37,5 ≈ 38.

Počet  sekundárních závitů se po výpočtu sekundárního napětí  dal  vypočítat  také 
takto:

,
P

S

P

P

U
U

N
N =

385,37
12

450450
230

12
230

≈==⋅=⋅=
V

V

N
U
U

N P
P

S
S

,

a to je stejný výsledek, jako v předešlý.

Za U2 jsme dosadili nezjednodušený výraz 
12

230VU S = , protože by zaokrouhlováním 

mohla  vzniknout  příliš  velká  chyba.  V dalších  příkladech  budeme  postupovat 
podobně.

Příklad 2:

Dáno: IS = 4A, p = 16
Hledáme: primární proud IP

Postup:

Přepíšeme rovnici 
P

S

I
Ip =  a dosadíme:  

mAAA
p
II S

P 25025,0
16
4 ====

Řešení: Primární proud je 250 mA.

Příklad 3:

Dáno: primární počet závitů NP = 60, p = 16, UP = 230 V, US = 2,53 kV
Hledáme: sekundární počet závitů NS   

Postup:

Rovnici 
S

P

S

P

U
U

N
N =  přepíšeme pro výpočet primárního proudu a dosadíme:

66061106
23

253060
230

253060
230
53,2 =⋅=⋅=⋅=⋅=⋅=
V
kVN

U
U

N P
P

S
S
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Řešení: Počet sekundárních závitů je 660.

Příklad 4:

Dáno: primární počet závitů NP = 60, p = 15, ZP = 2,25 kΩ
Hledáme: na sekundární stranu transformovanou impedanci ZS 

Postup:

Rovnici 
S

P

S

P

U
U

N
N =  přepíšeme pro výpočet primárního proudu a dosadíme:

66061106
23

253060
230

253060
230
53,2 =⋅=⋅=⋅=⋅=⋅=
V
kVN

U
U

N P
P

S
S

Rovnici 
S

P

Z
Zp =   přepíšeme pro výpočet hledané impedance:

Hledaná veličina je  pod znakem druhé odmocniny.  Rovnici  upravíme umocněním 
obou jejich stran:

S

P

Z
Zp = ;

S

P

S

P

Z
Z

Z
Zp =





=

2

2 ,

dále   

Ω=Ω=Ω== 10
225

2250
15
25,2

22

k
p
ZZ P

S

 
Řešení: Transformovaná impedance na sekundární straně je 10 Ω.

Příklad 5:

K cívce o impedanci 5 kΩ má být přizpůsoben tranzistor v zapojení s uzemněnou 
bází. Vstupní odpor tranzistorového stupně je 50 Ω, cívka je jednovrstvá, válcová a 
má 30 závitů. Na jakém počtu závitů musí být odbočka cívky, aby byla impedance 
50 Ω? 

Postup:

S

P

Z
Zp = = 101001,0

50
5 ===

Ω
Ω lk
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Počet  závitů  vypočítáme  z rovnice  
S

P

N
Np = ,  kterou  přepíšeme  pro  výpočet  počtu 

sekundárních závitů a dosadíme:  

3
10
30 ===

p
NN P

S

Řešení: Odbočka cívky je na třetím z celkového počtu 30 závitů. 

Příklad 6:

Dáno: p = 15, ZS = 100 Ω
Hledáme: transformovaná primární impedance ZP

Postup:

Rovnici
S

P

Z
Zp =    přepíšeme pro výpočet ZP a dosadíme:

Ω=Ω⋅=Ω⋅=Ω⋅=⋅= kZpZ SP 5,2210005,221002251001522

Řešení: Transformovaná hodnota ZP je 22,5 kΩ.

Vzorec 21: C
X C ⋅

=
ω

1

Význam znaků:
XC:  zdánlivý odpor kapacity název jednotky  kapacitance  znak  Ω
ω :  kruhový kmitočet 2 ⋅ π ⋅ f,  při čemž f = kmitočet
C:   kapacita, název jednotky  Farad,   znak  F

Tato  rovnice  slouží  k výpočtu  zdánlivého  odporu  kondenzátoru  (zdánlivý  proto, 
protože teoretický kondenzátor způsobuje mezi proudem a napětím fázový posuv 
90 o  a  nemá  proto  reálný  odpor).  Zdánlivý  odpor  je  nepřímo úměrný  kmitočtu  a 
hodnotě kapacity. Čím je vyšší kmitočet, tím menší je XC, čím je menší kapacita, tím 
větší je XC. 

Jako vždy je  nutno si  pečlivě všímat  násobku číselných hodnot,  protože obvykle 
bývají praktické hodnoty kapacity (pF, nF, µF) malé oproti základní jednotce F.

Příklad 1:

Dáno: f = 3500 kHz, C = 100 pF
Hledáme: kapacitanci odpor XC

Postup:
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C
X C ⋅

=
ω

1
 = 

Ω
⋅⋅⋅⋅⋅

=Ω
⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅ − 1223323 101010107

1
10105,32

1
10035002

1
πππ pkpFkHz

( ) Ω≈Ω=Ω=Ω
⋅

= −−++ 454
7

10000
10

1
7
1

107
1

412233 πππCX

Řešení: Kapacitance XC je asi 454 Ω

Příklad 2:

Dáno: f = 10 Ghz, C = 150 fF (zde f znamená femto = 10-15)
Hledáme: kapacitanci XC

Postup:

C
X C ⋅

=
ω

1
( )159159 10150102

1
1015010102

1
150102

1
−− ⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅⋅⋅

=
⋅⋅⋅

=
πππ fFGHz

Ω≈⋅=
⋅⋅

= − 10610
3
1

105,12
1 3

3 ππCX

Řešení: Kapacitance je asi 106 Ω

Příklad 3:

Dáno: XC = 1 kΩ, C = 33 nF
Hledáme: kmitočet f

Postup:

Rovnici 
C

X C ⋅
=

ω
1

 přepíšeme pro výpočet hledaného kmitočtu f:

C
X C ⋅

=
ω

1 ;
2

1
Cf ⋅⋅⋅

=
π

  ;
2

1
CX

f
C ⋅⋅⋅

=
π

nyní dosadíme číselné hodnoty:

=
⋅⋅⋅

=
CX

f
Cπ2

1
nFk 3312

1
⋅Ω⋅⋅ π 93 1033102

1
−⋅⋅⋅⋅

=
π 610332

1
−⋅⋅⋅

=
π

f kHzkHz 8,4
66

1000
66

1010
66
10 336

≈=⋅==
πππ

Řešení: Hledaný kmitočet je f = 48 kHz.

Příklad 4:

Dáno: VC = 0,15 kΩ, f = 7 Mhz
Hledáme: kapacitu C
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Postup:

Rovnici 
C

X C ⋅
=

ω
1

 přepíšeme pro výpočet hledané kapacity C:

pFnF
kMHzX

C
C ππππππω 1,2

1000
1,2
1

1,2
10

101,2
1

1015,0102
1

15,072
11 9

936 ===
⋅

=
⋅⋅⋅

=
Ω⋅⋅

=
⋅

=
−

pFC 6,151≈
Řešení: Hledaná kapacita je asi 152 pF.

Vzorec 22: 
ncelk CCCCC

1.....1111

321

+++=

Význam znaků:
C:  kapacita, název jednotky  Farad,  znak  F

Indexy:
c:   celková
a:   libovolný počet všech kondenzátorů

Rovnice 22 slouží k výpočtu celkové kapacity n do série spojených kondenzátorů.
Příklad 1:

Dáno: C1 = 100 nF, C2 = 0,22 µF, C3 = 1500 pF
Hledáme: celkovou kapacitu tří kondenzátorů zapojených v sérii.

Postup:

nFnFnFCc 5,1
1

222
1

100
11 ++= ,

jmenovatele převedeme na stejnou dimenzi, vhodná je zde nF:

nFnFnFCc 5,1
1

220
1

100
11 ++= ,

dále násobíme 10, abychom odstranili z jmenovatele desetinné číslo:

nFnFnFCc 15
10

2200
10

1000
101 ++=

Hlavním jmenovatelem je největší společný jmenovatel, který vypočítáme rozložením 
činitelů, což si můžete provézt sami. Hlavním jmenovatelem je 33000, což je číslo, 
kterým by další práce byla nepříjemná. Touto cestou pokračovat nebudeme, zvolíme 
jiný postup, a to vypočteme jednotlivé zlomky a pak jednotlivé hodnoty sečteme.
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nFnFnFCc 5,1
1

220
1

100
11 ++=

Na první pohled zjišťujeme, že první dva zlomky dají velmi malou hodnotu výsledku, 
což by vedlo pro velký počet desetinných míst k chybám, jak při psaní, tak při sčítání. 
Jak tuto situaci obejít? Výraz násobíme např. 1000 krát. Pak bude:

Postup 1:

[ nFnFnFCc 5,1
1

220
1

100
11 ++= ]⋅1000 ;

nFnFnFCc 5,1
1000

220
1000

100
10001000 ++=

Zlomky vyčíslíme a dostaneme

( )
nFnFCc

1212,6811667,666545,4101000 ⋅≈⋅++=

Obě strany násobíme CC a nF:        1000 nF = 681,212 CC

Po záměně stran a dělením 681,212 je

CC = nFnF 47,1
212,681

1000 ≈

Řešení podle 1. postupu je asi 1,47 nF.

Postup 2:

převedeme na stejného jmenovatele 33000:

nFnFnFnFCc

1
33000

15
3300010

33000
2200

3300010

33000
2200

3300010

15
10

2200
10

1000
101 ⋅


















⋅

+
⋅

+





⋅

=++=

nFnFCc 47,1
2248
3300 ≈=

Řešení dle postup 2: celková kapacita je asi 1,47 nF.

Výsledky výpočtu podle postupu 1 i 2 jsou shodné. Který z obou postupů zvolíme, je 
lhostejné, záleží jen na nás. Zde snad byl vzhledem k zadaným hodnotám přece jen 
o něco výhodnější postup 1.
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Výsledek je  důležitou zkušeností   -  kapacita  sériově zapojených kondenzátorů je 
vždy  menší  než  kapacita  nejmenšího  z nich.  Je  to  stejné,  jako  u  paralelně 
zapojených  odporů.  Když  si  to  uvědomíme,  můžeme  snadno  řádově  odhadnout 
výsledek.

Příklad 2:

Dáno: C1 = C2 = C3 = 1 mF
Hledáme:  celkovou kapacitu CC

Postup:

Protože všechny tři kondenzátory mají shodnou hodnotu, nebudeme u jednotlivých 
kapacit používat indexy. Rovnice se tím zjednoduší na:

CCCCCCCCCcelk
31111111111

321

=++=++=++=

bude tedy:

FmFmFCCC µ33033,0
3
1

3
====

Zapamatujme si:  při  sériovém spojení kondenzátorů o stejné hodnotě je výsledná 
kapacita rovna kapacitě jednotlivého kondenzátoru děleno počtem kondenzátorů.

Příklad 3:

Potřebujeme  kapacitu  CC = 10 nF,  máme  však  k dispozici  různé  kondenzátory, 
vhodný  se  nám  zdá  kondenzátor  47 nF.  Jak  velký  musí  být  v sérii  zapojený 
kondenzátor C2,  aby celková kapacita byla asi 10 nF?

V praxi bychom asi vyřadili  všechny kondenzátory s hodnotou menší, než budoucí 
celková kapacita.

Rovnici 
21

111
CCCcelk

+=  přepíšeme:

12

111
CCC c

−= ,

pravou stranu převedeme na stejného jmenovatele

1

1

2

1
CC
CC

C c

C

⋅
−= .

levou stranu vynásobíme C2 a pravou jejím jmenovatelem a přepíšeme:
 .

nFnFnF
CC
CCC
c

7,12
37

470
1047

4710

1

10
2 ≈=

−
⋅=

−
⋅

=
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Řešení: Hledaný kondenzátor má kapacitu 12,7 nF.

Vzorec 23:  CC = C1 + C2 + C3 + ….. Ca

Význam znaků:
C:  kapacita, název jednotky  Farad, znak  F

Indexy:
c: celková
n: libovolný počet a kondenzátorů

Rovnice 23 slouží k výpočtu celkové kapacity n paralelně spojených kondenzátorů. 
Celková kapacita je součtem kapacit jednotlivých kondenzátorů.

Příklad 1:

Dáno: C1 = 1500 pF, C2 = 1,5 nF, C3 = 0,1 uF
Hledáme: celkovou kapacitu při paralelním spojení

Postup:

Všechny hodnoty kapacit změníme na stejnou dimenzi, např. nF:

Cc = C1 + C2 + C3 = 1500 pF + 1,5 nF + 0,1 µF = 1,5 nF + 1,5 nF + 100 nF = 103 nF

Řešení: Celková kapacita Cc je 103 nF

Příklad 2:

Dáno: Cc = 2,2 nF, C1 =  C2 = 1 nF
Hledáme: kapacitu C3, která spolu s C1 a C2 dala v paralelním spojení hodnotu Cc. 

Postup:

Rovnici Cc = C1 + C2 + C3 přepíšeme pro výpočet C3

Cc - (C1 + C2) = C3,

zaměníme obě strany rovnice

C3 = Cc - (C1 + C2)

a dosadíme číselné hodnoty    

C3 = 2,2 nF - (1 + 1) nF = 2,2 nF – 2 nF = 0,2 nF = 200 pF
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Při výpočtu výrazu v závorkách se mění znaménko v závorce:  

C3 = Cc – C1 – C2

Řešení: Hledaná kapacita C3 má hodnotu 0,2 nF = 200 pF.

Vzorec 24:   d
AC r ..0 εε=

Význam znaků:
C:  kapacita, název jednotky  farad,   znak  F
ε0: konstanta elektrického pole
εr: relativní dielektrické číslo
A: účinná plocha desky
d:  vzájemná vzdálenost desek

Tato  rovnice  slouží  k výpočtu  kapacity.  Jak  už  ukazuje  název,  je  dielektrická 

konstanta  konstantní  veličina  o  hodnotě   Vm
As

c
11

2
00

0 10885,01 −⋅≈
⋅

=
µ

ε .  Relativní 

dielektrické číslo je materiálovou konstantou a pro vakuum má hodnotu 1. Účinná 
plocha desky je  v praxi  celá  plocha desky.  Zmenšující  vliv  okrajů na kapacitu  se 
zanedbává. Vzájemná vzdálenost obou desek tvořících kondenzátor má ve vzorci 
symbol d. Jako vždy je nutno dbát na použití stejných dimenzí jednotlivých rozměrů, 
napři vzdálenost v mm a plocha v mm2. 

Podle rovnice 24 je kapacita kondenzátoru přímo úměrná materiálové konstantě a 
ploše, ale nepřímo úměrná vzájemné vzdálenosti  desek. Čím větší  je plocha, tím 
větší je kapacita a čím menší je vzdálenost mezi deskami, tím větší kapacita.

Příklad 1:

Dáno:pravoúhlá deska o stranách 4 x 6 cm, vzdálenost d = 1 mm, izolace vzduch εr 

0,1≈
Hledáme: kapacitu C

Postup:

Nejprve vypočítáme plochu.

A = 4 cm x 6 cm = 24 cm2

Vzdálenost d = 1 mm změníme na jednotku strany plochy d = 0,1 cm a dosadíme:
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pFF
V
AsC

cm
Vm
As

cm
cm

Vm
As

d
AC r

211021210104,212

24010885,0
1,0

240,110885,0..

13211

11
2

11
0

≈⋅≈⋅⋅=

⋅⋅=⋅⋅⋅==

−−−

−−εε

Řešení: Kapacita je 21 pF.

Příklad 2:

Dáno:C = 100 pF, εr = 2,0, d = 50 µm
Hledáme: plochu A potřebnou pro kapacitu C

Postup:

Rovnici  
d
AC r ..0 εε=  přepíšeme  pro  výpočet  hledané  plochy  A a  za  jednotku  F 

dosadíme :
V
AsF =

( ) ( ) 2222422424

242
11

18

11

612

0

84,2101084,21001084,210010
176
500

10
76,1
5

1076,1
105000

0,210885,0

105010100

cmcmcmcmA

mm

Vm
As

m
V
As

dCA
r

=⋅⋅=⋅⋅⋅≈⋅⋅=

⋅=
⋅
⋅=

⋅⋅⋅

⋅⋅⋅
=

⋅
⋅=

−−−

−
−

−

−

−−

εε

Řešení: účinná  plocha musí být 2,84 cm2. Když bychom pro tuto plochu zvolili tvar 
čtverce, byla by jeho strana dlouhá .68,184,2 2 cmcm =

Příklad 3:

Dáno:A  = kruhová plocha, poloměr = 2 cm, d = 25 µm, εr = 2,0
Hledáme: kapacitu C

Postup:

Kruhová plocha je 
A = π ⋅ r2 = π ⋅ r2 = ⋅π ⋅ (2 cm)2 = 4 ⋅ π ⋅ cm2

( )
m
m

Vm
As

m
cm

Vm
As

d
AC r 6

22112
11

0 10
10

25
10885,08

25
40,210885,0.. −

−−
− ⋅⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅⋅== π

µ
πεε

kde ,89,0
25
885,08 ≈⋅⋅ π

a dále
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( ) pFnF
Vm
Asm

Vm
As

m
mC 890890,0101089,0

10
101089,0 2

2
6411

6

24
11 ==⋅⋅⋅=⋅⋅= +−−

−

−
−

Řešení: Hledaná kapacita je asi 890 pF.

Vzorec 25:  d
UE =

Význam znaků:

E:  intenzita elektrického pole, jednotka  
m
V

U:  elektrické napětí, název jednotky  Volt,   znak  V
d:   vzájemná vzdálenost desek

Intenzita  elektrického  pole,  např.  mezi  deskami  kondenzátoru,  je  přímo  úměrná 
napětí  mezi  deskami  a  nepřímo  úměrná  vzájemné  vzdálenosti  desek.  Jednotou 
intenzity elektrického pole je Volt na metr.
 
Příklad 1:

Dáno:  U = 10 kV, d = 5 cm
Hledáme:  intenzitu elektrického pole E

Postup:

m
kV

m
V

m
V

m
V

cm
kV

d
UE 20010200102

105
1010

5
10 35

2

3

=⋅=⋅=
⋅

⋅=== −

Řešení:  Intenzita elektrického pole je 200 kV/m

Příklad 2:

Dáno:   E = 100 kV/m, d = 0,1 mm
Hledáme:  elektrického napětí U mezi deskami

Postup:

Rovnici přepíšeme pro výpočet hledané veličiny U a dosadíme:

;
d
UE =   V

m
mV

m
mkV

m
mmkVdEU 10101,010100101,01001,0100 333

=⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅=⋅=
−−

Řešení:  Hledané napětí mezi deskami je 10 V.

Příklad 3:

Dáno:  E = 50 kV, U = 25 V
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Hledáme:  vzájemnou  vzdálenost  desek,  při  které  intenzita  elektrického  pole 
E = 50 kV vznikne při napětí U = 25 V.

Postup: 

d
UE = ;   

mm
k
m

m
kV
V

d
Ud 5,0105,0

50
25

50

25 3 =⋅==== −

Řešení:  Vzájemná vzdálenost d = 0,5 m.

Vzorec 26:   CR
fc ⋅⋅⋅

=
π2

1

Význam znaků:
fc:  mezní kmitočet, znak  fc

R:  elektrický (reálný) odpor, jednotka  Ohm,   znak  Ω
C:  kapacita, jednotka  Farad,  znak  F

Rovnice  26  slouží  k výpočtu  mezního  kmitočtu  dolnofrekvenční  nebo 
hornofrekvenční propusti, složené z odporu a kondenzátoru. Mezní kmitočet je podle 
definice bod na kterém se napětí  na reálném odporu rovná napětí  na zdánlivém 
odporu kondenzátoru. Při kmitočtu, při kterém tato rovnost napětí nastává, stoupne 
hodnota  napětí  na  0,707mi  násobek  napětí  generátoru,  což  odpovídá  hodnotě 
útlumu 3 dB.

Upozornění: Napětí  na odporu a napětí  na kondenzátoru jsou fázově posunuta o 
90 o. Nesmí se proto lineárně sčítat, je nutno použít pravidel počítání s komplexními 
čísly. Jestliže se zapojení RC připojí ke generátoru, jehož výstupní napětí je 1 V, je 
jeho 0,7mi násobek 0,7 V. Protože jsou při tom napětí na odporu a kondenzátoru 
shodná, musí být napětí na kondenzátoru 0,7 V a napětí na odporu rovněž 0,7 V. 
Lineárně sečteno by výsledek byl 0,7 + 0,7 = 1,4 V, tedy vyšší než napájecí napětí. 
Když ale sečteme napětí vektorově, pak celkové napětí je 

VUUU XRc 1105,5,07,07,0 2222 ==+=+=+=

Funkce  zapojení  je  způsobem  zapojení  určena  buď  jako  hornofrekvenční  nebo 
dolnofrekvenční propust. Když je kondenzátor zapojen v sériové větvi, působí okruh 
jako hornofrekvenční propust, když je v paralelní větvi, jedná se o dolnofrekvenční 
propust. Výpočet mezního kmitočtu je pro obě zapojení okruhu shodný.

Příklad 1:

Dáno: R = 2,2 kΩ, C = 100 nF
Hledáme: mezní kmitočet fc

Postup:

Rovnice vzniká z vyjádření rovnosti činného odporu a zdánlivého odporu:
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( ) ( ) ==== ΩΩ C
XRXR CC ω

1;
CR ⋅⋅⋅ π2

1

Rovnici přepíšeme pro výpočet fc    

=cf CR ⋅⋅⋅ π2
1

a dosadíme číselné hodnoty:

=cf =
⋅⋅⋅ nk 1002,22

1
π Hz723

440
10

1010440
1 6

93 ≈
⋅

=
⋅⋅⋅ − ππ

Řešení: Mezní kmitočet  fc je asi 723 Hz.

Příklad 2:

Dáno: R = 150 Ω, fc = 15 kHz
Hledáme: kapacitu C

Postup:

Rovnici 26 přepíšeme pro výpočet C:

=cf CR ⋅⋅⋅ π2
1 ;      

cfR
C

⋅⋅⋅
=

π2
1

dosadíme číselné hodnoty:

cfR
C

⋅⋅⋅
=

π2
1

 = =
⋅⋅⋅ k151502

1
π nFF 710707,0

5,4
10

105,4
10

4500
10 6

3

33

≈≈
⋅

=
⋅⋅

=
⋅

−−−

µ
πππ

Řešení: Hledaný kondenzátor má kapacitu C asi 71 nF.

Příklad 3:

Dáno: fc = 10 Hz, C = 0,47 µF
Hledáme: odpor R

Postup:

Rovnici 26 přepíšeme pro výpočet R:

=cf CR ⋅⋅⋅ π2
1 ;      

cfC
R

⋅⋅⋅
=

π2
1

dosadíme číselné hodnoty:

cfC
R

⋅⋅⋅
=

π2
1

 =  µπ 47,0102
1

⋅⋅⋅  6104,9
1

−⋅
=

π  

Ω≈Ω
⋅

=Ω
⋅
⋅=Ω

⋅
= kkR 86,33

4,9
1000

4,9
1010

4,9
10 336

πππ
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Řešení: Hledaný odpor R je asi 34 kΩ.

Vzorec 27:  





−⋅=

−
τ
1

1 eUuC  pro nabití kondenzátoru a 
τ
1−

⋅= eUuC  pro vybití.
Význam znaků:
uC:  napětí na kondenzátoru
U:  napětí na vstupu článku RC
e:    Eulerovo číslo (základ přirozených logaritmů)
t:  doba
τ:  časová konstanta

Nabití  a  vybití  kondenzátoru  ze  zdroje  stejnosměrného  proudu  se  děje  podle 
exponenciální  časové  funkce  s t  jako  okamžitého  času  a  časovou  konstantou 
τ = R ⋅ C.  Čísle  e  je  konstanta,  v dalším  zaokrouhlené  na  3  desetinná  místa 
e = 2,718.

Ze vzorců obdržíme pro t = τ následující hodnoty nabíjecího nebo vybíjecího napětí 
na kondenzátoru v tomto okamžiku:

nabíjení: 







−⋅=

−
τ
1

1 eUuC ,

při t = τ bude 

( ) 




 −⋅=−⋅=





−⋅= −−

e
UeUeUuC

1111 1τ
τ

Mluvíme  o  časové  konstantě,  často  však  nevíme  přesně,  co  si  pod  tím  máme 
představit. Podívejme se na rovnice. V případě, že  t = τ, dávají okamžitě výsledek. 
Jinak řečeno, v okamžiku, který je dán součinem odporu R a kondenzátoru C, je na 
kondenzátoru napětí určené jen konstantou e. Součin R⋅C je časovou konstantou.

Pro nabití při t = τ dostaneme   







−⋅=

−
τ
1

1 eUuC = 





−⋅

−
τ
τ

eU 1 




 −⋅=

e
U 11

( ) UUUuC ⋅=−⋅=




 −⋅= 632,03679,01

718,2
11

Časová konstanta říká, že po uběhnutí této doby je napětí uC na kondenzátoru 63 % 
nabíjecího napětí, resp. 0,632 jeho konečné hodnoty.
Pro vybíjení a t = τ dostaneme 

57



=⋅=
−

τ
t

C eUu  U
e

UeUeU ⋅=⋅=⋅=⋅ −−
367,011τ

τ

V tomto  případě  časová  konstanta  znamená,  že  se  napětí  na  kondenzátoru  od 
začátku vybíjení zmenšilo na 37 % počáteční hodnoty.

Pamatujme: momentální napětí na kondenzátoru má při hodnotě časové konstanty 
při nabíjení hodnotu uC = 0,632 ⋅ U, tj. asi 63 %, při vybíjení hodnotu uC = 0,367 ⋅ U, tj. 
asi 37 %,  

Nabíjení:  kondenzátor  má kapacitu 1 mF, odpor  má hodnotu 1 MΩ,  takže časová 
konstanta  je  τ = 1 MΩ ⋅ 1 µF = 106 ⋅10  –3 sekund = 103 s.  Kdyby  napětí  na  vstupu 
článku RC bylo 100 V, na kondenzátoru by napětí dosáhlo za 1000 sekund hodnotu 
63,2 V.  Při  vybíjení  se  stejnou  časovou  konstantou  by  napětí  na  kondenzátoru 
pokleslo  ze 100 V na 36,7 V.

Příklad 1:

Dáno:  Odpor  R,  kterým se nabíjí  kondenzátor  C,  má hodnotu  220 kΩ.  Nabíjecí 
napětí je U = 50 V.Okamžité napětí na kondenzátoru uC dosáhne 63 % napětí U po 
44 sekundách.
Hledáme: kapacitu kondenzátoru C

Postup:

Nabíjecí napětí na kondenzátoru hodnoty 63 % napájecího napětí U znamená, že 
doba vybití se musí rovnat časové konstantě.

t = τ = R ⋅ C,
dosazeny číselné hodnoty:

44 = 220 k ⋅ C

FmFmFFFF
k

C µ2002,0
220
44

220
1044

10220
44

220
44 3

3 ===⋅=
⋅

==
−

Řešení: Hledaný kondenzátor má kapacitu 200 µF.

Příklad 2:

Dáno: kondenzátor C nabitý na 1 kV, který se po 500 ms vybije na 37%.
Hledáme: obě složky článku R a C

Postup:

Vybití  kondenzátoru  na  37  %  znamená,  že  doba  vybití  se  musí  rovnat  časové 
konstantě τ.
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t = τ = R ⋅ C,
dosazeny číselné hodnoty:

500 ms = R ⋅ C

k řešení této rovnice musí být znám buď odpor nebo kondenzátor. Výběr je libovolný. 
V praxi  budeme  vybírat  ze  součástek,  které  máme  k dispozici  a  které  se  svou 
zatížitelnosti pro daná napětí hodí. 

Časová  konstanta  1  s se  dá  uskutečnit  kondenzátorem  1 MΩ a  kondenzátorem 
C = 1 µF,  ,11010 66 sCR =⋅=⋅= −τ  kondenzátor C = 1 mF s odporem R = 1 kΩ dává 
také 103 ⋅ 103 = 1 s. Jaký je v tom rozdíl? Obojí řešení je použitelné. Při volbě však 
musíme přihlédnout na proudovou zatížitelnost a vnitřní  odpor zdroje napětí  a na 
jakost kondenzátoru, zda nepropouští nezanedbatelný proud dielektrikem.

Zpět  k výpočtu.  Použijeme  vybíjecí  odpor  47  kΩ.  Jak  velká  musí  být  kapacita 
kondenzátoru:

CkCRms ⋅=⋅= 47500

FF
k
mC µ6,1010

47
500

1047
10500

47
500 6

3

3

=⋅=
⋅
⋅== −

−

Řešení: Má-li  vybíjecí  kondenzátor  hodnotu  47 kΩ,  hledaný  kondenzátor  má 
kapacitu 10,6 µF.

Příklad 3:

Dáno: R = 100 kΩ, C = 100 µF, U = 50 V
Hledáme: dobu, za kterou se kondenzátor nabije na poloviční napětí.

Postup:

rovnici  





−⋅=

−
τ
1

1 eUuC přepíšeme pro výpočet doby t:

;
τ
t

C eUUu
−

⋅−= ;    uUeU
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−
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U
uUe C

t −=
−
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 −=




 −

U
uUe C

t
τ     ( ) ( ) ( )UuUet

C logloglog −−=⋅−
τ

( ) ( )
( ) ⋅⋅⋅⋅=−−⋅= − 63 1010010100

log
loglog
e

uUUt Cτ ( ) ( )
( ) ;

718,2log
50100log100log −−

st 9,6
434249,0

69897,12101 ≈−⋅=

Řešení: Doba pro nabití kondenzátoru na 50 V je asi 6,9 s.
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Pomocná kontrola: časová konstanta je 100 k ⋅ 100 µ = 105 ⋅ 10-4 = 10 s. Po 10 s se 
kondenzátor nabije na 100 ⋅ 0,632 V = 63,2 V. Vypočítaná doba 6,9 s pro nabití  na 
50 V je tedy řádově správná.

Příklad 4:

Dáno: R = 10 kΩ, t = 100 ms, U = 10 V, uC = 5 V
Hledáme:  jak velká je kapacita kondenzátoru, který se za 100 ms vybije z napětí 
zdroje U = 10 V na uC = 5 V? 

Postup:

rovnici  
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1 eUuC přepíšeme pro výpočet hledané kapacity C:
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Řešení: Kondenzátor C ≈ 14,4 µF.

Pomocná kontrola: časová konstanta je 10 k ⋅ 14,4 µ = 144 ms. Kondenzátor se za 
144 ms vybije z 10 V na  3,67 V,  udaná hodnota 5 V po 100 ms je řádově správná.

Příklad 5:

Dáno: R = 50 Ω, t = 500 µs, C = 20 µF, uC = 5 V
Hledáme:  napětí zdroje Uz , při  kterém se kondenzátor nabije za danou dobu na 
dané napětí. 

Postup:

Rovnici 





−⋅=

−
τ
1

1 eUuC přepíšeme pro výpočet hledané napětí U:

=

−

=
−

=
−

−

⋅⋅
⋅−−

6

6

102050
10500

11 e

u

e

uU C
t

C

τ

=

− −

−⋅− 3

6

10
105

1 e

uC V

e

7,12
11

5

1105

≈
− −⋅

Řešení: Napětí U zdroje je asi 12,7 V.
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Pomocná  kontrola:  časová  konstanta  je  1 ms.  Napětí  by  po  1 ms  bylo  asi 
12,7 ⋅ 0,63 V. Zadané napětí  V by bylo dosaženo za kratší dobu, než 1 ms, výsledek 
řádově souhlasí.

Vzorec 28:   L
Rfc ⋅⋅

=
π2

Význam znaků:
fc:  mezní kmitočet, znak  fc

R:  elektrický (reálný) odpor, jednotka  Ohm,   znak  Ω
L:  indukčnost , jednotka  Henry, znak  H

Rovnice  28  slouží  k výpočtu  mezního  kmitočtu  dolnofrekvenční  nebo 
hornofrekvenční propusti,  složené z odporu a indukčnost.  Mezní kmitočet je podle 
definice bod na kterém se napětí  na reálném odporu rovná napětí  na zdánlivém 
odporu indukčnosti.  Při  kmitočtu,  při  kterém tato rovnost  napětí  nastává,  stoupne 
hodnota  napětí  na  0,707mi  násobek  napětí  generátoru,  což  odpovídá  hodnotě 
útlumu 3 dB.

Upozornění: Napětí na odporu a napětí na indukčnosti jsou fázově posunuta o 90 o. 
Nesmí se proto lineárně sčítat, je nutno použít pravidel počítání s komplexními čísly. 
Jestliže se zapojení RC připojí ke generátoru, jehož výstupní napětí je 1 V, je jeho 
0,7mi násobek 0,7 V. Protože jsou při tom napětí na odporu a kondenzátoru shodná, 
musí být napětí na kondenzátoru 0,7 V a napětí na odporu rovněž 0,7 V. Lineárně 
sečteno by výsledek byl 0,7 + 0,7 = 1,4 V, tedy vyšší než napájecí napětí. Když ale 
sečteme napětí vektorově, celkové napětí je 

VUUU XRc 1105,5,07,07,0 2222 ==+=+=+=

Funkce  zapojení  je  způsobem  zapojení  určena  buď  jako  hornofrekvenční,  nebo 
dolnofrekvenční propust. Když je indukčnost zapojena v sériové větvi, působí okruh 
jako dolnofrekvenční propust, když je v paralelní větvi, jedná se o hornofrekvenční 
propust. Výpočet mezního kmitočtu je pro obě zapojení okruhu shodný.

Příklad 1:

Dáno: R = 10 kΩ, L = 250 µH
Hledáme: mezní kmitočet fc

Postup:

=cf =
⋅⋅ L
R
π2

MHzMHz 4,620
5

1010
5
10

105
10

102502
1010 628

4

4

6

3

≈=
⋅
⋅=

⋅
=

⋅⋅
=

⋅⋅⋅
⋅

−− πππππ

Řešení: Mezní kmitočet  fc je asi 6,4 MHz.
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Příklad 2:

Dáno: R = 1 kΩ, fc = 100 Hz
Hledáme: indukčnost L

Postup:

Rovnici 26 přepíšeme pro výpočet L:

=cf =
⋅⋅ cf
R

π2 =
⋅⋅ 1002

1
π
k

=
⋅
⋅ −

π2
1010 23

=
⋅ π2

10 H6,15 ≈
π

Řešení: Hledaná indukčnost L je asi 1,6 H

Výsledek není  realizovatelný prostředky,  které  má amatér  k dispozici,  protože tak 
velká indukčnost je materiálově velmi náročná.

Příklad 3:

Dáno: R = 10 Ω, L = 1 mH
Hledáme: mezní kmitočet fc 

Postup:
=cf =

⋅⋅ L
R
π2

kHzHz 59,1105
1012

10 3
3 ≈⋅=

⋅⋅⋅ − ππ

Řešení: mezní kmitočet je asi 1,59 kHz..

Příklad 4:

Dáno: R = 25 kΩ, fc = 100 MHz
Hledáme: indukčnost L 

Postup:

Rovnici  fc = L
R

⋅⋅ π2
  přepíšeme pro výpočet L a dosadíme:

L = =
⋅⋅ cf
R

π2
HHH

M
k µµ

ππππ
8,3912510

2
250

2
101025

1002
25 6

83

≈=⋅
⋅

=
⋅

⋅⋅=
⋅⋅

−
−

Řešení: Hledaná indukčnost je asi  40 µH. Mezní kmitočet je asi 1,59 kHz..
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Vzorec 29: CL
f

...2
1

0 π
= ;   

s

L

L

p

R
X

X
R

B
fQ === 0

Význam znaků:
f:  kmitočet, název jednotky  Hertz,   znak  Hz
L:  indukčnost, název jednotky  Henry,  znak H
C:  kapacita, název jednotky  Farad,   znak F
Q:  jakost
B:  šíře pásma
R:  reálný odpor, název jednotky  Ohm,    znak Ω
X:  zdánlivý odpor

Indexy:
0:  rezonanční kmitočet
L:  indukční
P:  paralelně
S:  sériově

Rovnice  popisují  chování  rezonančních  okruhů  s ohledem  na  jejich  rezonanční 
frekvenci  a  jakost.  Rezonanční  okruhy  sestávají  vždy  z nejméně  dvou  prvků, 
indukčnosti L a kapacity C.

Rezonanční  okruh  je  v rezonanci,  když  jsou  jeho  zdánlivé  odpory  (indukčnosti  a 
kapacity) shodné. L a C mohou být uspořádány paralelně i sériově. Důležité je pro 
nás  chování  sériového  a  paralelního  okruhu  při  různých  kmitočtech,  při  čemž 
kmitočet  rezonance  je  zvláštním  případem,  který  nastává  při  rovnosti  zdánlivých 
odporů kapacity a indukčnosti.

Pro rozdíl fáze 180 o mezi L a C a rovnosti jejich zdánlivých odporů, se odpory při 
rezonanci  ruší,  nebo  sčítají.  Proto  při  paralelním  spojení  L  a  C  nastává  při 
rezonančním  kmitočtu  maximum  odporu  a  v sériovém  spojení  prakticky  zkrat. 
Protože se zdánlivé odpory ruší, chová se rezonanční okruh při rezonanci vždy jako 
reálný odpor.

Cívky jsou vyrobeny z vodivého materiálu, mají proto také ohmický odpor. Hodnota 
tohoto  odporu  (a  dalších  kmitočtově  závislých  odporů  vzniklých  tzv.  skinefektem, 
vířivými  proudy,  materiálem jádra)  především určuje  jakost  rezonančního  okruhu. 
Nejlépe si to dovedeme představit u sériového okruhu, který v rezonanci nikdy nemá 
nulový odpor, protože v cívce je vždy přítomen s indukčností v sérii spojený ohmický 
odpor. 

Podle  rovnice  je  rezonanční  kmitočet  nepřímo  úměrný  odmocnině  z L  nebo  C. 

Zvětšení indukčnosti na dvojnásobek znamená změnu kmitočtu na 7,0
2

1 = násobek. 

Stejný vliv má změna kapacity. Když zmenšíme indukčnost na 41 , zvětší se kmitočet 
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24

4
1
1 ==

krát.Totéž se stane i při změně kapacity. Tuto zkušenost využijeme při 

určení,  jaká  musí  být  změna  indukčnosti  nebo  kapacity  při  přechodu  na  jiné 
amatérské kmitočtové pásmo.

Příklad 1:

Dáno: L = 150 µH, C = 150 pF, RP = 250 k Ω
Hledáme: rezonanční kmitočet f0

Postup:

V rovnici  
CL

f
...2

1
0 π

= se  nevyskytuje  R  jako  člen  určující  kmitočet,  R  je  zde 

bezvýznamným údajem. To ovšem neplatí všeobecně, protože při extrémně velkém 
útlumu vlivem malého paralelního R je vliv  na kmitočet okruhu patrný.  Dosadíme 
číselné hodnoty:

p
f

100.150..2
1

0 µπ
=

π.2
1= 126 1010.100150

1
−⋅⋅

⋅ = 0,159 ( )1264 10105,1
1

−−⋅⋅
⋅

=0f ( )1264105,1
1159,0

−−⋅
⋅

( )14105,1
1159,0

−⋅
⋅= =

5,110

1159,0
2
14

⋅
⋅ − =

5,110
1159,0

7 ⋅
⋅

−

=0f 299,1101299,0
5,1

10159,0 7
7

=⋅=⋅ Mhz

Výpočet byl velmi dlouhý, protože jsme postupovali po malých krocích, jde to však 
také takto:

MHzf 299,110299,11299,0
10.1001502

1 67

18
=⋅==

⋅⋅⋅
=

−π

Řešení: Rezonanční kmitočet je f0 = 1,299 Mhz.

Příklad 2:

Dáno: f0 = 145 MHz, C = 15 pF
Hledáme: indukčnost L

Postup:

Rovnici 
CL

f
...2

1
0 π

= přepíšeme pro výpočet L:  

( ) ( ) ¨;
2

1
2

1
2

2
2

0 CLCL
f

⋅⋅⋅
=







⋅⋅⋅
=

ππ
   ( ) =

⋅⋅⋅
=

Cf
L

2
0

22
1

π ( ) ;
2

1
2

0 Cf ⋅⋅⋅ π
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dosadíme číselné hodnoty:

( ) =
⋅⋅⋅⋅⋅

=
− 1229 101510145,02

1
π

L
( )

nHH 8008,0
45,12

10
101510145,02

1 6

12182 =≈=
⋅⋅⋅⋅⋅

−

−
ρ

π

Řešení: Hledaná indukčnost je asi 80 nH.

Kontrola 

CL
f

...2
1

0 π
=

pn 15.80..2
1

π
= ==

− 2110.1200..2
1

π
=

− 2010.120..2
1

π
=

− 2110.1200..2
1

π

95,10..2
1010

⋅π

MHzMHzf 145
82,68

1000
82,68
1010 64

0 ≈=⋅

Vypočítaná indukčnost 80 nH dává s kondenzátorem 15 pF rezonanční kmitočet asi 
145 MHz.

Příklad 3:

Dáno: f0 = 1 MHz, L = 50 µH
Hledáme: kapacitu kondenzátoru C

Postup:

Rovnici 
CL

f
...2

1
0 π

= přepíšeme pro výpočet C:  

( ) ( ) ¨;
2

1
2

1
2

2
2

0 CLCL
f

⋅⋅⋅
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⋅⋅⋅
=

ππ
   ( ) =

⋅⋅⋅
=

Lf
C

2
0

22
1

π ( ) ;
2

1
2

0 Lf ⋅⋅⋅ π

dosadíme číselné hodnoty:

( ) =
⋅⋅⋅⋅

=
− 626 1050102

1
π

C =
⋅⋅⋅⋅ − 6122 1050104

1
π

=
⋅⋅ 62 10200

1
π

=
⋅⋅ 92 102,0

1
π 2

9

2,0
10

π⋅

−

C = pF50610
2,0

1000 12
2 ≈⋅

⋅
−

π

Řešení: Hledaná kapacita je 506 pF..

Kontrola 

0f 126 10506.1050..2
1

−− ⋅⋅
=

π 96 10506,01050..2
1

−− ⋅⋅⋅
=

π
==

− 1510.3,25..2
1

π

==
− 140

10.53,2..2
1

π
f =

− 53,210..2
1

7π
=

⋅ 58,1..2
107

π
MHzMHz 1

934,9
10 ≈=
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Při kontrole jsme museli změnit výraz 25,30⋅10-15  na 2,53⋅10-14, protože odmocnina 
z liché mocniny není možná.

Jakost cívky nebo kondenzátoru je dána poměrem zdánlivého odporu k součtu všech 
ztrátových odporů na daném kmitočtu. 

Obecně platí  pro praxi,  pokud se nejedná o kmitočty kolem 100 Mhz a vyšší,  že 
jakost je určena především ohmickým odporem cívky. Jestliže je např. udán ohmický 
odpor  cívky  a  její  indukčnost,  pak  se  dá  z poměru  zdánlivého  a  ohmického 
(ztrátového) odporu cívky určit jakost a tím v případě rezonančního okruhu i jeho šíře 
pásma.

Šíře pásma rezonančního okruhu je určena jeho jakostí.  Šíře pásma se vyjadřuje 
jako kmitočet nebo v procentech rezonančního kmitočtu 0,707 násobek zdánlivého 
odporu  vztaženo  k rezonančnímu  odporu  paralelního  rezonančního  okruhu.  U 
sériového okruhu je to bod 1,41 násobku rezonančního odporu. Tento bod se nazývá 
také bodem 3 dB, to je však vysvětleno v technické části této CD.

Příklad 4:

Dáno: sériový rezonanční okruh, L = 150 mH, C = 1 nF, Rz = 100 Ω
Hledáme:  jakost,  resp.  činitel  jakost  Q  určený  všemi  ztrátami,  soustředěnými 
v odporu Rz.

Postup:

Podle  definice  je  jakost  ladicího  okruhu  poměr  odporu  při  rezonančním kmitočtu 
k odporu ztrátovému. Jakost  je závislá na kmitočtu,  proto se jakost rezonančního 
okruhu určuje při rezonančním kmitočtu.

Nejprve je nutno určit rezonanční kmitočet:

CL
f

...2
1

0 π
=   

nm 1.150..2
1

π
=

93 10.15010..2
1

−−
=

π
kHz13

150..2
1 ≈=

π

Zdánlivý odpor indukčnosti (je při rezonančním kmitočtu stejně velký jako zdánlivý 
odpor kondenzátoru) vypočítáme pro kmitočet 13 kHz:

Ω=⋅⋅=⋅⋅⋅⋅=⋅⋅⋅== − 122521501328,610150101328,62 33LfLX L πω

Q = XL /¨RS = 12252 / 100

122
100

12252 ≈==
S

L

R
XQ

Řešení:  Jakost je Q = 122.

Vypočítáno s kapacitou:
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=CX Ω=
⋅

=
⋅⋅⋅⋅

= − 12252
26
10

1010132
11 6

93 ππω C

Řešení: jakost okruhu vypočítána s použitím kapacity je shodná s výpočtem pomocí 
indukčnosti.

Příklad 5:

Dáno: paralelní rezonanční okruh, L = 100 µH, C = 100 pF, Rz = 100 kΩ
Hledáme: šíři pásma B.

Postup:

z rovnice  
S

L

L

P

R
X

X
R

B
fQ === 0 je  zřejmé,  že  šíře  pásma  je  svázaná  s rezonančním 

kmitočtem. K výpočtu šíře   pásma tedy potřebujeme v každém případě rezonanční 

kmitočet. Protože se podle 
B
fQ 0= dá určit šíře pásma  z f0 a Q, můžeme tuto rovnici 

použít, musíme ale nejprve z X a R vypočítat Q. Zvolíme rovnici  
L

P

X
R

B
f =0 ,  kterou 

přepíšeme pro výpočet hledané šíře pásma B:  

B = 
P

L

R
Xf ⋅0 .

Rezonanční kmitočet

CL
f

...2
1

0 π
= MHz59,1

2
10

10100.10150..2
1 7

126
≈=

⋅⋅
=

−− ππ

zdánlivý odpor indukčnosti při  kmitočtu 1,59 Mhz je

Ω≈⋅=⋅⋅⋅= 9993181059,12 6 ππLX

dosazeno do 
P

L

R
XfB ⋅= 0   dostaneme

P

L

R
XfB ⋅= 0 kHzHz 884,15158849999,15

10100
9991059,1
3

6

==⋅=
⋅

⋅⋅=

Řešení: Šíře pásma je asi B = 16 kHz.

Rovnice 30:  MFVS fff ⋅+= 2

Význam znaků:
j:  kmitočet, název jednotky  Hz,   znak Hz

Indexy:
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Z:  zrcadlový kmitočet
V:  kmitočet vstupního signálu
MF: kmitočet mezifrekvenčního signálu

Rovnice vyjadřuje nový kmitočet 1. řádu, vznikajícího při směšování dvou kmitočtů. 
Tak  např.  v superhetu  se  vstupní  přijímaný  kmitočet  fV směšuje  s pomocným 
kmitočtem.  Vzniká  nový,  tzv.  mezifrekvenční  kmitočet  fMF.  Nejdůležitější  při 
směšování vznikající kmitočty jsou součtový a rozdílový kmitočet .

Mezifrekvenční kmitočty vznikají směšováním pomocného kmitočtu fOSC se vstupními 
kmitočty, ležící o hodnotu fMF nad a pod fOSC.

fOSC – fVh = fMF   a  fOSC – fVd = fMF, přičemž index Vh znamená vstupní kmitočet ležicí 
nad, Vd znamená kmitočet ležicí pod kmitočtem pomocným fOSC.  

Když obě rovnice sečteme, dostaneme
MFVhVd fff ⋅=+− 2

Existuje tedy jeden kmitočet fVh ležící nad fOSC a jeden kmitočet fVd ležící pod fOSC. 
Jedná se o dva rovnocenná místa přijímaného signálu, který z nich zvolíme závisí na 
dále  následujících  obvodech,.  které  vyberou  jeden  z těchto  signálů  a  druhý, 
zrcadlový,  nepropouští  dále.  Někdy  je  volba  závislá  na  zákonných  předpisech, 
v některých  mimoevropských  zemích  je  předepsáno  volit  pomocný  kmitočet  pod 
přijímacím (ochrana proti rušení leteckého provozu apod.). Pro příjem dlouhých vln 
není možné použít  fOSC  kolem 500 kHz pod přijímaným kmitočtem. Ať už se zvolí 
kterýkoli  způsob,  zrcadlový kmitočet  je  vždy  o  2 ⋅ fOSC nad  nebo  pod  přijímaným 
kmitočtem.

Jestliže zvolíme fVd jako zrcadlový kmitočet ,  pak fZ = fVh – 2 ⋅ fMF.  Když zvolíme fVh 

jako zrcadlový kmitočet , pak fZ = fVd – 2 ⋅ fMF.  

Pamatujme, že zrcadlový kmitočet je od přijímaného kmitočtu vzdálen vždy o 2 ⋅ fMF. 
Když je kmitočet oscilátoru vyšší než přijímaný kmitočet, je zrcadlový kmitočet nad 
přijímaným, když je nižší než přijímaný, pak zrcadlový kmitočet je pod přijímaným.

Příklad 1:

Dáno: fMF = 10,7 Mhz, přijímaný kmitočet fV = 87,6 Mhz, oscilátor kmitá výše než fV

Hledáme: zrcadlový kmitočet f Z

Postup: 
fZ = fV + 2 ⋅ fMF = (87,6 + 2 ⋅ 10,7) Mhz = 109 Mhz

Řešení: Zrcadlový kmitočet je109 Mhz.
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Příklad 2:

Dáno: fZF = 10,7 MHz, fV = 76 Mhz, oscilátor kmitá pod vstupním kmitočtem
Hledáme: zrcadlový kmitočet f Z

Postup: 
fZ = fV - 2 ⋅ fMF = (76 - 2 ⋅ 10,7) Mhz = 54,6 Mhz

Řešení: Zrcadlový kmitočet je 54,6 Mhz.

Příklad 3:

Dáno: fZF = 460 kHz, fV = 3,5 Mhz, oscilátor kmitá nad vstupním kmitočtem
Hledáme: zrcadlový kmitočet f Z

Postup: 

fZ = fV + 2 ⋅ fMF = 3,5 Mhz + 2 ⋅ 460 kHz = (3,5 + 0,92) Mhz = 4,42 Mhz

Řešení: Zrcadlový kmitočet je 4,42 Mhz

Příklad 4:

Dáno:  přijímač nastaven na 7,110 Mhz, je slyšet rozhlasový vysílač, který však na 
kmitočtu 6200 je slyšet podstatně silněji
Hledáme: je možné, že vysílač přijímaný v amatérském pásmu 40 m je zrcadlovým 
příjmem vysílače vysílajícího na kmitočtu 6200 kHz?

Postup: 

Rozdíl  obou  kmitočtů  je  (7,110  –  6,2)  Mhz  =  910  kHz.  Rozdíl  přijímaného  a 
zrcadlového  kmitočtu  je  2 krát  MF,  mezifrekvenční  kmitočet  by  byl 
910/2 kHz = 455 kHz. V tomto případě se může jednat o zrcadlový příjem. 

Řešení: Zrcadlový kmitočet je 54,6 Mhz.
.

Vzorec 31: 
;lg20

0U
UU ⋅=    0

lg10
p
pp ⋅=

Význam znaků:
u:  poměr elektrických napětí v dB
p:  poměr elektrických výkonů v dB
lg: znak pro desítkový logaritmus
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Index 0:  absolutní úroveň

Rovnice  slouží  k vyjádření  poměrů  logaritmickými  hodnotami.  Poměry  napětí  a 
výkonů  se  ve  slaboproudé  technice  často  udávají  v dB.  Přednost  logaritmické 
hodnoty je při velkých hodnotách poměrů přijatelně malé číslo. Přednosti převodu na 
dB jsou např. že změnou znaménka vytváříme převrácenou hodnotu, že násobení, 
dělení, umocňování a odmocňování se provádí podle pravidel logaritmování nejblíže 
nižším početním úkonem.  Více  se o tom dočtete na  této  CD v  oddílu   „Základy 
radiotechniky“, lekce 24.

Ke všem výpočtům hodnot dB nebo naopak je nutno k zachování přesnosti použít 
kapesní kalkulačku. Pokud si osvojíte znalosti oddílu 24 ze základů radiotechniky, 
dospějete výpočtem zpaměti rychle k dostatečně přesným výsledkům.

Jestliže údaj v dB nemá další znak, pak se jedná o bezrozměrovou číselnou hodnotu. 
Absolutní  hodnoty  v dB  jsou  označeny  přídavným  znakem,  který  určuje  vztah 
k absolutní  hodnotě  při  0 dB.  Při  údaji  0 dBm znamená přídavný  znak  m,  že  se 
hodnota vztahuje k hodnotě 1 mW, 0 dB odpovídá 1 mW. Dále znamená např. 0 dBV 
absolutní hodnotu 1 V,  0 dBµV je 1 uV a 0 dBW se vztahuje k absolutní hodnotě 
1 W, atd.

Výkony se dají vyjádřit dvěma nebo třemi jednotkami, proudem, napětím a odporem. 
Když máme z dBm určit  napětí,  musíme znát proud nebo odpor.  Pokud tomu tak 
není, vychází se z normované hodnoty v nízkofrekvenční technice 600 Ω. Tak vznikl 
údaj 0 dBm = 1 mW = 0,775 V na 600 na zatěžovacím odporu Ω.

Pamatujme,   že při výpočtech dB se předpokládá, že vstupní odpory a zatěžovací 

odpor jsou vždy stejně velké. Tak např. poměr Ω1
1V

 : Ω100
1V

 dává poměr napětí 1 : 1, 

ale poměr výkonů 1 : 0,01, a to opět poměr napětí 1 : 0,1.

Příklad 1:

Dáno: vstupní výkon Pv = 15 W, výstupní výkon Po = 60 W
Hledáme: zesílení v dB

Postup:

dBdB 66020,0104lg10
15
60lg10 ≈⋅=⋅=⋅

Řešení: Hledaná hodnota je 6 dB.

Příklad 2:
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Dáno:  na vstupu kabelového vedení  je  výkon  Pv =  100 W.  Útlumem ve vedení 
poklesne výstupní výkon na Po = 80 W.
Hledáme: ztrátu výkonu v dB

Postup:

dB
P
P

v

o 965,08,0lg10
100
80lg10 −=⋅=⋅=

Řešení: útlum je 0,96 dB. Znaménko minus zde může odpadnout, protože mluvíme o 
útlumu a útlum je vždy záporné číslo, tzn. jeho číselná hodnota je vždy <1 a hodnota 
dB vždy <0.

Příklad 3:

Dáno: vstupní výkon Pv = 12,5 W, zesílení = 12 dB
Hledáme: výstupní výkon Po

Postup:

Hledaná  hodnota  je  součinem  vstupní  hodnoty  výkonu  a  číselným  vyjádřením 
zesílení  12  dB.  Tuto  číselnou  hodnotu  vypočítáme  v případě  výkonů  ze  základu 

( )10/10 dB :

WP
dB

o 198105,12105,1210 2,110
12

10 ≈⋅=⋅==













Jen při převodu dB na lineární hodnotu se dB dělí 10!

Řešení: Výstupní výkon je 198 W.

V posledním řešení jsme použili u mocnitelů závorky, což normálně není třeba. Při 
počítání pomocí kalkulačky to však nutné je.

Příklad 4:

Dáno:  předozadní  poměr  vyzařování  směrové antény  je  23  dB.  Anténa vyzařuje 
v dopředném směru výkon Pp = 150 W.
Hledáme: výkon Pr vyzářený v opačném směru.

Postup:

mWWWWPP pr 75057,01015010 3,210
23

=≈⋅=⋅= −





 −

Řešení:  Výkon vyzářený v opačném směru je Pr = 750 mW.
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Příklad 5:

Dáno: Uv = U1 = 50 µV, Uo = U2 = 1 V
Hledáme: poměr napětí v dB

Postup:

=





⋅

v

o

U
Ulg20 =







⋅
⋅ − 61050

1lg20 =





⋅

50
10lg20

6






 ⋅⋅ 310

50
1000lg20

( ) dB863,4201020log20 3 =⋅=⋅⋅

Řešení:  Hledaná hodnota je 86 dB.

Opět jsme počítali v malých krůčcích. Znalejší získá hodnotu v dB výpočtem zpaměti: 
Tisícinásobek  µ je  m,  tisícinásobek  napětí  je  60 dB.  Z 50 µV + 60 dB dostaneme 
50 mV.  Abychom  se  dostali  z 50 mV  na  1 V,  musíme  50 mV  násobit  2  a  10 
(50 ⋅ 2 ⋅ 10 = 1000 mV = 1 V).  Poměr napětí  2 odpovídá 6 dB, poměr 10 odpovídá 
20 dB. Celkem je to tedy o 26 dB více než pro poměr 1 µV na 50 mV, což bylo 60 dB, 
celkem tedy 60 + 20 + 6 = 86 dB. 

Příklad 6:

Dáno: výkon P = 14 dBm
Hledáme: absolutní hodnotu výkonu P

Postup:

0 dBm = 1 mW

=





⋅=

oP
PdBm lg10 ;

1
lg10 





⋅

mW
P    ;

1
lg1014

mW
P⋅=   ;

1
lg

10
14

mW
P=   ;

1
lg10 10

14

mW
P=








P = 1 mW⋅ 101,4 = 25,1 mW

Řešení:  Absolutní hodnota je P = 25,1 mW.

Příklad 7:

Dáno: 23 dBµV
Hledáme: absolutní hodnotu napětí

Postup:

dBµV = =





⋅

oU
U

lg20 ;
1

lg20 





⋅

V
U
µ    ;

1
lg2023 





⋅=

V
U
µ

;
1

lg
20
23







=

V
U
µ  

V
U
µ1

10 20
23

=
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VVU µµ 14101 20
23

=⋅=







Řešení:  Absolutní napětí je U = 14 µV.

Příklad 8:

Dáno: maximálně přípustný výkon (např. vyzářený rušivý výkon) P = -46 dBm
Hledáme: absolutní hodnotu výkonu P

Postup:

0 dBm = 1 mW

=





⋅=

oP
PdBm lg10 ;

1
lg10

mW
P⋅    ;

1
lg1046

mW
P⋅=−   ;

1
lg

10
46

mW
P=−

  ;
1

10 10
46

mW
P=






 −

nWmWmWmWP 251025000025,01101 610
46

=⋅=⋅=⋅= −





 −

Řešení:  Absolutní hodnota je P = 25 nW.

Vzorec 32: ;lg20
2

1

U
U

a ⋅=    
2

1lg10
p
pa ⋅=

Význam znaků:
a:  útlum
U:  elektrické napětí,  název jednotky  Volt,  znak  V
P:  elektrický výkon, název jednotky Watt,  znak  W

Indexy:
1:  vstup čtyřpólu
2:  výstup čtyřpólu

Čtyřpólem rozumíme uspořádání elektrických nebo elektromechanických stavebních 
prvků, které má dvě vstupní a dvě výstupní svorky, má 2 + 2 póly, tedy čtyřpól. Co 
daný  čtyřpól  obsahuje  je  bezvýznamné,  důležité  jsou  jen  vstupní  a  výstupní 
parametry, které popisují jeho elektrické chování. Proto obsahují rovnice 32 pouze 
přenosové hodnoty napětí a proudu, při čemž vstup má index 1, výstup index 2. Tady 
bychom čtyři  póly  hledali  marně.  Protože  mají  vstup  a  výstup  obvykle  společné 
vztažné body, jsou tyto body také početně spojeny do jednoho. Takové uspořádání je 
obecně asymetrickým čtyřpólem.

Podívejme se  krátce  na  výraz  útlum.  Útlum existuje  vždy,  když  je  v toku  signálu 
čtyřpólem vstupní napětí  vyšší než napětí výstupní, jinak řečeno, když je přenosový 
faktor < 1. Poměr 1 : 1 odpovídá 0 dB (každé libovolné číslo s  mocnitelem = 0 dává 
1), tzn. že útlum vyjádřený v dB má vždy záporné znaménko.
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Všechny pasivní elektrické nebo elektromechanické prvky mají útlumovou vlastnost. 
Proto se např. kabely specifikují dle jejich kmitočtově závislého útlumu.Když je udán 
útlum kabelu, neuvádí se znaménko minus, protože je již obsaženo ve slově útlum.

Příklad 1:

Dáno: kabel má na pracovním kmitočtu útlum 3,6 dB na 100 m délky.
Hledáme: jak velký je na výstupu výkon při zatížení kabelu odporem, který odpovídá 
jeho vlnovému odporu při vstupním výkonu 50 W a délce kabelu 18 m?

Postup:

Nejprve vypočítáme trojčlenkou ztráty na kabelu pro délku 18 m z udaných ytrát pro 
100 m:

100 m = 3,6 dB
1 m = 3,6 ÷ 100 = 0,036 dB
18 m = 0,036 ⋅ 18 = 0,648 dB

2

1lg10
p
pa ⋅= ;  ;50lg10648,0

2






⋅=

P
W

  ;50lg
10
648,0

2






=

P
W

  
2

10
648,0 5010

P
W=








WWP 43

10

50

10
648,02 ==








Řešení: Na výstupu kabelu je k dispozici výkon 43 W

Příklad 2:

Dáno: do koaxiálního vedení se přivádí 20 W, na bezodrazově uzavřeném výstupu 
jsme naměřili výkon P2 = 12 W. Délka kabelu je 25 m.
Hledáme: útlum kabelu na pracovním kmitočtu pro délku kabelu 100 m

Postup:

=⋅=
2

1lg10
p
pa dB2,222,010

10
20lg10 =⋅=





⋅

Řešení: Útlum kabelu je 8,8 dB / 100 m.

Příklad 3:

Dáno:  Pomocí po 0,1 dB přepínatelného útlumového článku máme snížit  vstupní 
napětí  10  V na hodnotu  2  V na výstupu článku.  Zatěžovací  odpor  Ra je  shodný 
s vnitřním odporem zdroje na vstupu článku
Hledáme: na jakou hodnotu útlumu musíme nastavit přepínatelný útlumový článek?
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Postup:

;lg20
2

1

p
pa ⋅= dBa 14989,1369897,0205lg20

2
10lg20 ≈=⋅=⋅=





⋅=

Řešení: Útlumový článek musíme přepnout na útlum 14 dB.

Vzorec 33: ;lg20
1

2

U
U

g ⋅=   
1

2lg10
P
p

g ⋅=

Význam znaků:
g:  zisk nebo zesílení v dB
U:  elektrické napětí, název jednotky  Volt,   znak  V
P:  elektrický výkon, název jednotky Watt,  znak  W

Indexy:
1:  vstupní
2:  výstupní

Příklad 1:

Dáno: Anténa má zisk g = 11 dB
Hledáme: jaký výkon ERP (P2) se vyzáří při 60 W přiváděných k anténě ?

Postup:

Zisk x dB znamená vzrůst o x dB

1

2lg10
P
p

g ⋅=

přepíšeme pro výpočet 

P2: ;lg
10 1

2

P
pg =    ;10 2

10
1 PP

g

=⋅







ERPWWP 7551060 10
11

2 ≈⋅=







Řešení: Vyzářený výkon ERP je 755 W.

Příklad 2:

Dáno: při určitém vstupním napětí přijímače je na jeho výstupu napětí U1 = 0,75 V. 
Po pečlivém naladění  vstupních  okruhů přijímače je  při  stejném vstupním napětí 
napětí na výstupu U2 = 2,15 V.
Hledáme: přídavné zesílení získané doladěním okruhů v dB
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Postup:  

1

2lg20
U
U

g ⋅= dB15,9457377,020
75,0
15,2lg20 ≈⋅=⋅= : ;lg

10 1

2

P
pg =    ;10 2

10
1 PP

g

=⋅







Řešení: Doladění přineslo zisk 9,15 dB.

Příklad 3:

Dáno: zesílení je 11,5 dB, vstupní výkon P1 zesilovače je 20 mW
Hledáme: výstupní výkon P2

Postup:  

;lg10
1

2

P
P

g ⋅=

;
20

lg105,11 2

mW
P

⋅=

;
20

lg
10

5,11 2

mW
p

=

;
20

10 210
5,11

mW
P=⋅








mWmWmWP 2831,14201020 10
5,11

2 ≈⋅=⋅=







Řešení: Výstupní výkon je asi P2 = 283 mW.

Příklad 4:

Dáno: výstupní napětí U2 = 75 V, zatěžovací odpor RL = 50 Ω, zesílení = 13 dB
Hledáme: vstupní výkon P1 na 50 Ω

Postup:    

Hledáme výkon, dáno je napětí. Musíme vyjádřit obě veličiny jako napětí nebo jako 
výkon. Buď převedeme výstupní napětí na výkon a odečteme 13 dB abychom se 
dostali ke vstupnímu výkonu, nebo vyjádříme vstupní napětí jako –13 dB výstupního 
a pak spočítáme vstupní výkon. Oba postupy dají stejný výsledek.

Výstupní výkon je 

WWVP 5,112
50

5625
50

7522
2

2 ===
Ω

=

;5,112lg10
1







⋅=

P
g   ;5,112lg

10 1






= W

P
g
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;5,11210
1

10
13

W
P

=







WWP
20

5,112

10

5,112

10
131 ==








Řešení A: Vstupní výkon P1 je asi 5,6 W.

Počítáno s U2 = 75 V:.

;lg20
1

2






⋅=

U
Ug    ;75lg

10
13

1






=

U
Vg    ;7510

1

20
13

V
U

=







   VVVU 8,16
466,4
75

10

75

20
131 ≈==








WWP 6,5
50

8,16 2

1 ≈=

Řešení B: P1 je asi 5,6 W, obě řešení dávají stejný výsledek.

Příklad 5:

Dáno: U1 = 1 V, U1 = 1 µV
Hledáme: zisk g

Postup:  







⋅=

V
Vg

µ1
1lg20 ( ) dB12062010lg20

10
1lg20 6

6 =⋅=⋅=




⋅= −

Řešení: Zisk je g = 120 dB.

Vzorec 34:    ;dtxERP gaPP +−=     10
16,2

10
dBag

txEIRP

d

PP
+−

⋅=

Význam znaků:
P:  elektrický výkon, název jednotky  Watt,  znak  W
a:  útlum v dB
g:  zisk v dB

Indexy:
ERP:   Effective radiated power = efektivní vyzářený výkon
EIRP:  Equivalent isotropic radiated power = vyzáření výkonu vztaženo k izotropnímu 
zářiči
d:        dipól
V:        výkon vysílače

Izotropní  zářič  je  fiktivní  anténa  ve  volném  prostoru  s matematickým  kulovým 
vyzařováním, tzn.,  že všechny body ve stejné vzdálenosti  od zářiče mají  stejnou 

77



intenzitu pole. Izotropní zářiče jsou matematicko fyzikální modely, které v praxi, ani 
v mimozemském  prostoru,  nenajdeme,  protože  anténa  nemůže  být  nekonečně 
malou kuličkou. Protože je teoretický zářič pro jeho nekonečně malé rozměry také 
nekonečně malým zdrojem záření,  nemohou vzniknout deformace pole s   časem. 
Izotropní zářič má proto jen jedno pole, které odpovídá poli ve velké vzdálenosti.

Aby se daly porovnat intenzity polí izotropního zářiče s dipólem, je nutno přizpůsobit 
rovnici pro výpočet pole izotropního zářiče na hodnotu pole dipólu v jeho hlavním 
směru  záření.  Abychom  izotropním  zářičem  dosáhli  stejné  intenzity  pole  jako 
s dipólem v jeho hlavním směru záření, musíme zvýšit  výkon izotropního zářiče o 
2,15 dB. Používáme zde mezinárodně obvyklou hodnotu 2,15 dB, což ale výsledek 
ovlivní jen nepatrně. Vypočítané hodnoty EIRP se tedy musí zvýšit o 2,15 dB, aby 
platily pro dipól.

Příklad 1:

Dáno:  výkon vysílače 100 W, útlum mezi  vysílačem a anténou (kabel,  konektory, 
měřič PSV) je a = 3 dB, anténa má zisk gd = 7,5 dB (vztaženo k dipólu)
Hledáme:  PERP,  vyzářený výkon vztažený k dipólu, PEIRP, vyzářený výkon vztažený 
k izotropnímu zářiči

Postup:

( ) 8,2105,4 10
5,4

===+−=







dBdBga
P
P

d
V

ERP

WWPP VERP 2808,21008,2 =⋅=⋅=

Řešení: Vyzářený výkon vztažený k dipólu

Můžeme také zvolit jiný postup, např.:

Veličinu Watt v rovnici převedeme na absolutní dB, v tomto případě na dBW.  P0 = 0 
dB = 1 W, pak
100  W  = 

( ) ( ) .5,245,732020210100lg10
1

100lg10 dBWdBWPdBW ERP =+−=⋅=⋅=⋅=




⋅

5,24lg10
0

2 =





⋅ dBW

P
P

; dosadíme 
10

5,24
1

lg1 2
0 =





÷= PP ;  2828,28110 10

5,24

2 ≈==







P

Řešení: Oba postupy mají shodný výsledek PERP = 282 W.

Výpočet PEIRP:

PEIRP vypočítáme z PERP + 2,15 dB. I v tomto případě jsou možné dva různé postupy. 
Jako hodnotu ERP použíjeme vypočtenou hodnotu dBW a přičteme 2,15 dB,  PEIRP = 
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(24,5  +  2,15)  fBW  =  26,65  dBW,  nebo  dosadíme  za  2,15  dB  hodnotu 

64,110 10
15,2

==







G :

dBWPEIRP 65,26 ;  65,26lg10
0

==





⋅ dBW

P
PEIRP ;  

10
65,26lg10

0

=





⋅

P
PEIRP

4,46210 10
65,26

0

≈=







P
PEIRP ;  .4621462 WWPEIRP ≈⋅≈

Vzorec 35:   64,1⋅= di GG

Význam znaku:
G:  zisk antény

Indexy:
i:  izotropní zářič
d:  dipól

Tato rovnice nepředstavuje obzvláštní požadavky ani na výpočtu, ani na vyjádření 
matematických souvislostí  mezi Gi  Gd.  Vyjadřuje jen to,  že existuje rovnost mezi 
izotropním zářičem a dipólem, když je výkon přiváděný do izotropního zářiče 1,64 
násobek výkonu přiváděného do dipólu.

Když  rovnici  35  obrátíme,  dostaneme  61,0
64,1

⋅== i
i

d GGG .  Tzn.,  že  rovnost  mezi 

dipólem a izotropním zářičem je tehdy, když výkon dodaný do dipólu je 0,61 = 61 % 
výkonu do izotropního zářiče.

Na dipól pohlížíme vždy jako na teoretický dipól se zářičem dlouhým 
2
λ

, na izotropní 

zářič jako na nekonečně malou kulovou anténu ve volném prostoru.

Tentokrát neuvádíme příklady postupů výpočtu.

Vzorec 36:  r
P

r
GPZE EIRPiF ⋅Ω

=
⋅

⋅
⋅

=
30

4
0

π

Význam znaků:  
E:  intenzita elektrického pole
P:  výkon v místě napájení antény.  Jednotka  Watt,  znak W
Gi: zisk oproti izotropnímu zářiči = 2,15 dB
r:  vzdálenost od antény v hlavním směru šíření

Index:
EIRP:  equivalent isotropic radiated power = ekvivalent záření izotropního zářiče
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Rovnicí 36 vypočítáme intenzitu vzdáleného elektrického pole elektromagnetického 

záření.  První  část  rovnice  
r
GPZE iF ⋅⋅

⋅
=

π4
0 dává  výsledek  

r
P

E EIRP⋅Ω
=

30 . 

Jednotliví činitelé nejsou důležité a nebudou zde vysvětleny.

Ze  vzorce  je  zřejmé,  že  intenzita  elektrického  pole  je  přímo  úměrná  odmocnině 
z přiváděného výkonu P a korekčnímu činiteli 2,15 dB pro stejný výkon izotropního 
zářiče jako u teoretického dipólu , a je nepřímo úměrná vzdálenosti r od antény.

Při  zvětšení vysílaného výkonu na čtyřnásobek se zvětší  intenzita pole o  ,24 =  
zdvojení  vzdálenosti  od  antény  způsobí  zmenšení  intenzity  pole  na  poloviční 
hodnotu.

Příklad 1:

Dáno: výkon do antény je 500 W, Gi = 1,64, vzdálenost 1 km
Hledáme: intenzitu elektrického pole ve vzdálenosti 1 km od dipólu v hlavním směru 
šíření

Postup:

Nejprve vypočítáme z rovnice 
r
P

E EIRP⋅Ω
=

30  hodnotu PEI.  Dosadíme

r
P

E EIRP⋅Ω
=

30
km

W
1

82030 ⋅Ω
= .   

Ω
=

2VW  

a km vyjádříme jako 103 m:

m
mV

m
V

m
V

m
V

m

V

E 15710157
10
157

10
24600

10

82030
3

33

2

3

2

=⋅===Ω
⋅Ω

= −

Řešení: Intenzita pole ve vzdálenosti 1 km je 157 mV/m.

Příklad 2:

Dáno: intenzita pole E = 27,5 V/m ve vzdálenosti r = 20 m v hlavním směru šíření
Hledáme: PEIRP a PERP

Postup:

Rovnici 
r
P

E EIRP⋅Ω
=

30   přepíšeme pro výpočet hledaného výkonu:

Odmocninu odstraníme umocněním rovnice:
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( ) ;
30

2

2










 ⋅Ω
=

r
P

E EIRP   ;30
2

2

r
PE EIRP⋅Ω

=   ;
30

22

Ω
⋅= rEPEIRP

dosadíme číselné hodnoty:

( ) ( )
( ) WWVm

mVm
m
V

PEIRP 10083
30

302500
30

205,27
30

2205,27

30

205,27 222

22
2

2

==
Ω

⋅⋅=
Ω

⋅⋅⋅

=
Ω

⋅






=

⋅

WWPP EIRP
ERP 6148

64,1
10083

64,1
≈==

Řešení: kWPEIRP 10≈ a  kWPERP 14,6≈

Příklad 3:

Dáno: anténa je napájena výkonem 100 W, f = 450 Mhz. Anténa má v hlavním směru 
šíření zisk 16,5 dBi.
Hledáme: intenzitu pole ve vzdálenost 10 m od antény

Postup:

PEIRP je přiváděný výkon + zisk antény v dBi:

kWWWPEIRP 5,4446710100 10
5,16

≈=⋅=







Dosadíme do 

r
P

E EIRP⋅Ω
=

30

hodnoty

m
V

m
V

m

V

m
W

E 37
10

366
10

134005

10
446730

2

≈≈Ω
Ω

=
⋅Ω

=

Řešení: Intenzita pole je 
m
VE 37≈ .

Příklad 4:

Dáno: pracovní  kmitočet  144 Mhz,  dovolená maximální  intenzita  pole  17 dBV/m, 
vzdálenost od antény 20 m, zisk antény 8,5 dBd, celkové ztráty 2,5 dB
Hledáme: výstupní výkon vysílače PS
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Postup:

Údaj  kmitočtu je zde bezvýznamný,  má jen zdůraznit,  že vzdálenost r  = 20 m je 

čtyřnásobek  délky  vlny  λ a  tím  lze  použít  rovnice  
r
P

E EIRP⋅Ω
=

30
,  obsahující 

vzdálenost r. Rovnici přepíšeme pro výpočet PEIRP:

r
P

E EIRP⋅Ω
=

30 ;  ( ) ;
30

2

2










 ⋅Ω
=

r
P

E EIRP   ;
30

2
2

r
PE EIRP⋅Ω

=   
Ω

⋅=
30

22 rEPEIRP

Protože 0 dBV = 1 V, bude intenzita pole ve V/m z
 

;
1

lg2017





⋅=
V
U

m
dBV F   ;lg20

20
17






⋅=
V
U

m
F   ;10 20

17

V
U

m
F=








  
m
VU F

7≈
m
V7≈

Dosadíme  hodnoty za E a r a dále Ω vyplývající z 
Ω

=
2VP  :

( ) ( ) .653
10

40049

30

20/7
30 2

2222

WW

W
V

mmVrEPEIRP ≈⋅=
⋅

⋅=
Ω

⋅=

Rovnici 10
15,2

10
+−

⋅=
ag

SEIRP

d

PP přepíšeme pro výpočet PS

10
15,2

10
+−= ag

EIRP
S d

PP == +−
10

15,25,25,8

10

653W WWW 10098,99
10

653

10
15,8 ≈=

Řešení:  Vysílaný výkon PS smí být max. 100 W.

Zkouška:

Vysílaný výkon 99,98 W se přivádí k anténě vedením, jehož ztráty způsobují útlum 
2,5 dB,  tj.  99,98 – 2,5 dB je asi  56 W. Zisk antény je  8,5 dBd.  Vyzářený výkon 
vztažený k dipólu pak je
PERP = 56 W + 8,5 dB = 56 ⋅ 7,07 ≈ 398 W.

K izotropnímu zářiči vztaženo je PEIRP = PERP + 2,15 dB = 398 W ⋅ 1,65 ≈ 653 W.

Ve vzdálenosti 20 m je dle 
r
P

E EIRP⋅Ω
=

30 intenzita pole
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m
W

E
20

65330 ⋅Ω
=

m

W
W
V

20

65330
2

⋅
= m

V
20

65330 ⋅= .7
20

140
20

1590
m
V

m
V

m
V ≈⋅≈=

Za U0 = 1 V dosadíme 0 dBV:

./17849,020
1
7lg20 mdBV
m
VE ≈⋅=





⋅=

Intenzita pole 17 dBV/m odpovídá zadání.

Vzorec 37: ;
T

MOD

U
Um 



=   max2 MODfB ⋅=

Význam znaků:
m:   míra modulace vyjádřená jako poměr nebo v procentech
U


: okamžitá hodnota napětí
B:   šíře pásma
f:     kmitočet, název jednotky Hertz,  znak Hz

Indexy:
mod:  modulační
T: vztahuje se k nosnému kmitočtu
fMOD mx: nejvyšší modulační kmitočet

Rovnice 37  platí  pro  amplitudovou modulaci.  Obsahuje  dvě veličiny,  jednak míru 
modulace  m,  jednak  šíři  pásma,  kterou  zabírá  nosný  kmitočet  modulovaný 
amplitudově nejvyšším modulačním kmitočtem.

Příklady k míře modulace:

Příklad 1:

Dáno:  maximální  vrcholové napětí  UMOD =  2  V modulované na nosný kmitočet  a 
vrcholové napětí nosného nemodulovaného kmitočtu UT = 5 V.
Hledáme: míru modulace m

Postup:

T

MOD

U
Um 



= %404,0
5
2 ===

Řešení: modulační míra má hodnotu m = 0,4 = 40%.

Příklad 2:
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Dáno: modulační míra m = 95 %, max. napětí nemodulované nosné u = 10 V
Hledáme: amplitudu modulačního napětí UMOD

Postup:

T

MOD

U
Um = ;  UMOD = m⋅ UT = 0,95 ⋅ 10V = 9,5 V

Řešení: Amplituda modulačního napětí je UMOD = 9,5 V

Příklad 3:

Dáno:   max modulační napětí Uv-MOD = 1 V, míra modulace m = 80 %
Hledáme: amplitudu nemodulované nosné

Postup:

== 8,0%80
T

MOD

U
U ;  VVU

U MOD
T 25,1

8,0
1

8,0
≈==

Řešení: Amplituda nosné je UT = 1,25 V.

Příklady k šíři pásma:

Příklad B1:

Dáno: nejvyšší modulační kmitočet fMOD = 2,3 kHz
Hledáme: šíři pásma B

Postup:
B = 2 ⋅ fMOD = 2 ⋅ 2,3 kHz = 4,6 kHz

Řešení: Šíře pásma je B = 4,6 kHz.

Příklad B2:

Dáno: šíře pásma B = 8 kHz
Hledáme: modulační kmitočet, při kterém je šíře pásma B = 8 kHz

Postup:

MODfB ⋅= 2 ;  kHzkHzBfMOD 4
2

8
2

===

Řešení: Při modulačním kmitočtu 4 kHz je šíře pásma 8 kHz.
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Vzorec 38:  
modf
fm T∆= ;   ( )maxmod2 ffB T +∆⋅=

Význam znaků:
m:   míra modulace
f:  kmitočet
∆f: odchylka od určitého kmitočtu
B:  šíře pásma

Indexy:
mod:  modulační kmitočet
T: kmitočet nosné
mod max: nejvyšší modulační kmitočet

Rovnice  38  platí  pro  kmitočtovou  modulaci  (FM).  Rovnice  
modf
fm T∆= udává  míru 

modulace,  rovnice  ( )maxmod2 ffB T +∆⋅=  šíři  kmitočtového  pásma  při  kmitočtové 
modulace.

Míra  modulace  vyjadřuje  poměr  změny  kmitočtu  nosné  (značí  se  také  zdvih) 
k modulačnímu kmitočtu. Když např. je zdvih 1 kHz a modulační kmitočet 2 kHz, pak 
je míra modulace m = ½ = 0,5. Pokud je míra modulace m ≤ 1, pak se jedná o tzv. 
úzkopásmovou kmitočtovou modulaci.  Její  charakter  je  podobný jako u modulace 
amplitudové.

V praxi  nás  zajímá  šíře  pásma  kmitočtu,  kterou  zabírá  modulovaný  signál 
( )maxmod2 ffB T +∆⋅= .  Teoreticky  má  kmitočtová  modulace  nekonečný  počet 

postranních  pásem.  V praxi  se  však  omezujeme  na  ta  pásma,  jejichž  amplituda 
nepřesahuje 5 %, tj. –26 dB hodnoty na  nosném kmitočtu. zde uvedené rovnice platí 
pro tyto případy s dostatečnou přesností.

Příklad 1:

Dáno: zdvih ∆= 0,75 kHz, modulační kmitočet fmod max = 1500 Hz (jedná se o nejvyšší 
vyskytující se modulační kmitočet)
Hledáme: míru modulace m, šíři pásma

Postup:

5,0
1500
750

1500
75,0 ===

Hz
kHzm

( )maxmod2 ffB T +∆⋅= ( ) ( ) .5,45,175,02150075,02 kHzkHzHzkHz =+⋅=+⋅=

Řešení: Míra modulace je m = 0,5, šíře pásma je B = 4,5 kHz.
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Rovnice jsou jednoduché, proto upouštíme od dalších příkladů.

Vzorec 39:    r
r

s
−
+

=
1
1 ;  

v

r

v

r

P
P

U
Ur == ;  ZR

ZRr
+
−=

2

2

Význam znaků:
s:  poměr stojatých vln PSV (v angličtině SWR)
r:  činitel odrazu
U: elektrické napětí, název jednotky  Volt,  znak V
P:  elektrický výkon, název jednotky Watt,  znak  W
R:  elektrický odpor, název jednotky  Ohm, znak  Ω
Z:  impedance , znak Ω

Indexy:
r:  odražená vlna
v: přímá vlna
2: reálný zatěžovací odpor napájecího vedení

Pomocí rovnice 39 vypočítáme poměr stojatých vln s a činitele odrazu elektrických 

napětí  na vedeních r.  Obě veličiny jsou na sebe vázány podle  r
r

s
−
+

=
1
1

.  Činitele 

odrazu r obdržíme buď z poměru napětí odražené a přímé vlny z 
v

r

U
Ur =  s použitím 

zákona o výkonu 
R
UP

2

=  a z toho pak RPU ⋅=  a dále  z  RP
RPr

v

r

⋅
⋅=

v

r

P
P= , nebo 

také z  ZR
ZRr

+
−=

2

2 .

PSV je  vždy s  ≥ 1,  činitel  odrazu r  ≤  1.  Činitel  odrazu se udává také v dB jako 
směrový útlum.

Ve  všech  následujících  příklad  se  předpokládají  bezeztrátová  vedení.  Příklad  se 
ztrátovým vedením neuvedeme.

Následující  příklady  se  nedají  převést  přesně  do  praxe,  protože  se  téměř  nikde 
neumístí  reflektometr  (měřič  PSV)  přímo  v bodě  napájení  antény  a  navíc  budou 
skutečné odpory komplexní. Ztráty na vedení způsobí na měřiči PSV zapojeném na 
výstupu  vysílače  lepší  výsledek,  než  jaký  by  příslušel  samotné  anténě.Vedení 
s velkými ztrátami může způsobit údaj měřiče PSV hodnotu 1 : 1, protože odražená 
vlna bude ztrátami vedení tlumená. Předpokládejme, že přímá vlna bude tlumena o 3 
dB, pak to stejně platí i pro odraženou vlnu. PSV bude mít chybu 3 dB.

Příklad 1:
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Dáno: PSV = 3, ztráta na vedení 0 dB
Hledáme: podíl výkonu do napájené antény Pv

Postup:

V uvedených rovnicích není žádná, ve které by bylo uvedeno zvlnění i výkon. Oklikou 

se ale z PSV  přes činitele odrazu r pomocí  r
r

s
−
+

=
1
1

zpět k výkonu P dostaneme.

r
r

−
+

=
1
1

3 ; ( ) rr +=−⋅ 113 ;  rr +=− 133 ;  313 −=−− rr ;  24 −=− r ;  5,0
4
2 =

−
−=r

r = 0,5 dosadíme do 
v

r

P
Pr = a dostaneme:

( )
2

25,0 





=

v

r

P
P

;  
v

r

P
P=25,0 ;  %2525,0 ==

v

r

P
P

Když  celkový  výkon  je  100  %,  pak  podíl  odraženého  výkonu  je  25  %.  Výkon 
odevzdaný anténě tedy je Pv = (100 – 25) % = 75 %.

Řešení: Výkon odevzdaný anténě je 75 % z celkového přiváděného výkonu vysílače.

Příklad 2:

Dáno:  impedance Z napájecího vedení je 50 Ω, impedance antény Zant = 70 Ω
Hledáme: činitele odrazu s, hodnotu výkonu do antény

Postup:

Činitel odrazu je  ZR
ZRr

ant

ant

+
−= ;  dosadíme číselné hodnoty:

ZR
ZRr

ant

ant

+
−=

6
1

120
20

5070
5070 ==

+
−=

dosazeno do

r
r

s
−
+

=
1
1

4,1
5
7

6
16

6
16

6
11

6
11

==
−

+

=
−

+
=

poměr stojatých (PSV) vln je 1,4,
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odražený  výkon  je  
v

r

P
Pr = ,  dosazeny  číselné  hodnoty:  

v

r

P
Pr =

6
1= a  dále 

22

6
1






=






v

r

P
P

z toho pak  %8,2
36
1 ≈=

v

r

P
P

Celkový dodaný výkon (do antény a odražený) je 100%. Výkon se dělí na (100 – 2,8) 
% = 97,2 % odevzdaný anténě a na zbytek 2,8 % odraženého výkonu.

Řešení: zvlnění s = 1,4 %, výkon do antény je asi 97 % z celkového výkonu.

Vzorec 40: '
'
C
LZ =

Význam znaků:
Z:   impedance kabelu jednotka Ohm, znak  Ω
L’:  indukcnost kabelu                   jednotka Henry,     znak  H
C’: kapacita kabelu            jednotka Farad, znak  F

Výsledkem  rovnice  40  je  vlnový  odpor  (charakteristická  impedance  )  vf  vedení. 
Předpokladem  pro  použití  rovnice  je  znalost  indukčnosti  a  kapacity  kabelu  na 
jednotku délky.

Jestliže  jsou  k dispozici  měřicí  přístroje  pro  zjištění  indukčnosti  a  kapacity, 
postupujeme takto: u libovolně dlouhého kabelu změříme kapacitu a indukčnost. Na 
vstupu  kabelu  změříme  kapacitu  při  otevřeném  konci  kabelu  a  indukčnost  při 
zkratovaném konci. Protože měříme obě veličiny u stejné délky kabelu, je jeho délka 
lhostejná, protože se délka L a délka C navzájem vykrátí.

Příklad 1:

Dáno:
L‘ = 600 nH
C‘ = 150 pF
Hledáme: impedanci Z

Postup:

'
'
C
LZ = Ω⋅=Ω⋅=Ω⋅=Ω

⋅
⋅== +−

−

−

1000210410
150
600

10150
10600

150
600 3)129(2

12

9

pF
nH

Ω≈Ω⋅≈ 636,322Z
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Impedance kabelu se uvádí, jak už bylo výše uvedeno, v Ohmech, pod odmocninou 

je však 
F
H

 . Jak z toho dostaneme Ohmy?

Jednotka Henry je mimo jiné definována jako 
A
sVH ⋅= , jednotka Farad jako 

V
sAF ⋅=

. Když dosadíme:

2






=

⋅
⋅=

⋅

⋅

=
A
V

AA
VV

V
sA
A
sV

F
H

.  Dále, protože R
I
U = ,  2

2

R
I
U =





  a jednotka odporu R je Ω,

můžeme za 
F
H

 dosadit Ω2

Řešení: impedance kabelu je Z ≈ 63 Ω.

Příklad 2:

Dáno:
délka kabelu = 1,5 m
kapacita kabelu  = 180 pF
impedance kabelu = 50 Ω
Hledáme: 
indukčnost L‘ kabelu na 1 m délky

Postup:

Rovnici 40 přepíšeme pro výpočet hledané indukčnosti:

'
'
C
LZ = ;  ;

'
'2

C
LZ =   '' 2 CZL ⋅= ,  dále dosadíme číselné hodnoty:

nHpFCZL 4501045010180105,210180250018050'' 91231222 =⋅=⋅⋅⋅=⋅⋅=⋅=⋅= −−−

To ještě není výsledek, protože vypočítaná indukčnost platí pro délku kabelu 1,5 m. 

Indukčnost na 1 m délky vypočítáme dělením 450 nH číslem 1,5  m
nH

m
nH 300

5,1
450 = .

Řešení: indukčnost kabelu L‘ = 300 nH/m.

Příklad 3:
Dáno:
L‘ = 1350 nH/3m
Impedance kabelu Z = 75 Ω
Hledáme: Kapacitu kabelu v pF/m

Postup:
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Rovnici 40 přepíšeme pro výpočet C‘:

'
'
C
LZ = ;  ;

'
'2

C
LZ =   2

''
Z
LC =    Jednotky pro jednoduchost dosadíme později, ukažme, 

si jak vznikne Farad z jednotek v rovnicích:

;
A
sVL ⋅=     

A
VZ =    a proto  

V
sA

VA
AsV

A
V
A
sV

C ⋅=
⋅

⋅⋅=

⋅

= 2

2

2

2 .  Dále, protože F
V
sA =⋅

, bude výsledek C ve Faradech.

'
'
C
LZ = ;  ;

'
'2

C
LZ =   ./80

5625
450000

5625
450

75
3

1350
'' 22 mpFpF

mm
nHm

nH

Z
LC =====

Řešení: kapacita kabelu je C‘ = 80 pF/m..

Vzorec 41:  
Význam znaků:
Z:   impedance vedení, vlnový odpor, jednotka  Ohm,   znak  Ω
R:   elektrický odpor, jednotka  Ohm,   znak  Ω
εr:   dielektrická konstanta, materiálová konstanta
ln:   přirozený logaritmus
D:   vnitřní průměr vnějšího vodiče
d:    vnější průměr vnitřního vodiče

Rovnicí  41  vypočítáme  vlnový  odpor  (impedanci)  kulatého  koaxiálního  vedení 
(koaxiálního kabelu). Takový kabel má kulatý vnitřní vodič uspořádaný v ose kulatého 
vnějšího vodiče. K uložení vnitřního vodiče se používají různé izolační hmoty, které 
mohou mít hvězdicový tvar, mohou být pevné nebo pěnové.

Hodnota Z kabelu je nepřímo úměrná odmocnině relativní dielektrické konstanty  εr 

(závisí  na  materiálu  izolantu)  a  přímo  úměrná  přirozenému  logaritmu  poměru 
průměrů D / d. Vnitřní průměr vnějšího vodiče je vodičem proudu, protože u správně 
zakončeného koaxiálního kabelu neteče žádný proud na vnější stěně kabelu, ale jen 
na jeho vnitřní straně.

Příklad 1:

Dáno:  koaxiální  kabel  o  průměru  vnitřního  vodiče  d  =  1,4  mm,  vnitřní  průměr 
vnějšího vodiče D = 6,5 mm, dielektrikum je pěna s εr = 1,5
Hledáme: vlnový odpor Z

Postup:
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d
DZ

r

ln60 ⋅Ω=
ε

Ω≈Ω⋅≈⋅Ω=




⋅Ω= 75535,198,4864,4ln

2247,1
60

4,1
5,6ln

5,1
60

mm
mm

Řešení:  Koaxiální kabel má vlnový odpor Z = 75 Ω.

Příklad 2:

Dáno:  koaxiální kabel o průměru vnitřního vodiče d = 1 mm, dielektrikum  εr  = 1,5, 
impedance kabelu Z = 50 Ω
Hledáme: vnitřní průměr vnějšího vodiče

Postup:

Rovnici d
DZ

r

ln60 ⋅Ω=
ε přepíšeme pro výpočet D:

Podle pravidel pro logaritmy je ( ) ( )ba
b
a lnlnln −=







, takže

( ) ( )dD
d
DZ r lnlnln

60
−=





=

Ω
⋅ ε

( ) ( )Dd
Z r lnln

60
=+

Ω
⋅ ε

Přirozený logaritmus D má hodnotu ( ) ( )dZ
D r ln

60
ln +

Ω
⋅

=
ε

. D je exponentem k bázi e 

= 2,718.

( )
==











+

Ω
d

Z r

eD
ln

60
ε ( )

mm73,3718,2718,2 03176,1
1ln

60
5,250

== +





+

Řešení: Vnitřní průměr vnějšího vodiče je 3,73 mm.

Příklad 3:

Dáno: koaxiální kabel o průměru vnitřního vodiče d = 2 mm, vnitřní průměr vnějšího 
vodiče D = 1 cm, impedance Z = 50 Ω
Hledáme: dielektrickou konstantu εr  

Postup:
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Rovnici d
DZ

r

ln60 ⋅Ω=
ε přepíšeme pro výpočet εr:

d
D

Zr ln60 ⋅Ω=ε ;  ( )
2

2
ln60






 ⋅Ω=

d
D

Zrε ;  
2

ln60





 ⋅Ω=

d
D

Zrε ,

dosadíme číselné hodnoty: 

( ) ( ) 7,3609,12,15ln2,1
2

10ln2,1
2
1ln

50
60 22

22

≈⋅=⋅=





⋅=





⋅Ω=

mm
mm

mm
cm

rε

Řešení: Izolační materiál má dielektrickou konstantu εr cca 3,7.

Vzorec 42: d
aZ

r

⋅⋅Ω= 2ln120
ε

Význam znaků:
Z:   impedance vedení, vlnový odpor    jednotka  Ohm,  znak  Ω
εr:   dielektrická konstanta,  materiálová konstanta
ln:   přirozený logaritmus
a:    osová vzdálenost vodičů
d:    průměr vodiče

Rovnicí  41  vypočítáme  vlnový  odpor  (impedanci)  dvoudrátového  vedení.  Takový 
kabel má kulatý vnitřní vodič uspořádaný v ose kulatého vnějšího vodiče. K uložení 
vnitřního vodičů se používají buď souvislá vrstva pružné izolační hmoty, nebo příčky 
umístěné po několika cm za sebou.

Hodnota Z kabelu je nepřímo úměrná odmocnině relativní dielektrické konstanty  εr 

(závisí  na  materiálu  izolantu)  a  přímo  úměrná  přirozenému  logaritmu  poměru 
dvojnásobné osové vzdálenosti vodičů a průměru vodiče. 

Příklad 1:

Dáno: εr  = 1,0 (vzduch), a = 12 cm, d = 1 mm
Hledáme: vlnový odpor Z

Postup:

d
aZ

r

⋅⋅Ω= 2ln120
ε mm

cm
1

122ln
1

120 ⋅⋅Ω= 48,5120240ln120
1
1202ln120 ⋅=⋅Ω=⋅⋅Ω=
mm
mm

Ω≈ 658Z

Řešení: Vlnový odpor otevřeného dvoudrátového vedení je Z ≈ 658 Ω.
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Příklad 2:

Dáno: εr  = 1,0 (vzduch), d = 1,5 mm, Z = 300 Ω
Hledáme: osovou vzdálenost a vzdálenost mezi dráty

Postup:

Vzorec d
aZ

r

⋅⋅Ω= 2ln120
ε  přepíšeme pro výpočet hledané vzdálenosti mezi vodiči a:

d
aZ r ⋅=

Ω
⋅ 2ln

120
ε

,

podle pravidel pro logaritmy je ( ) ( )ba
b
a lnlnln −=







, takže

d
aZ r ⋅=

Ω
⋅ 2ln

120
ε ( )a⋅= 2ln ;   ( )

905,2405,05,2
5,1ln

120
300

719,2718,22 ===⋅ +





 +

mm
mm

ea

mma 26,182 =⋅

mmmma 13,9
2
26,18 ==

Řešení:  osová vzdálenost vodičů vedení je 9,13 mm- Drátové vedení 300 Ω, které je 
velmi  málo  ztrátové,  se  s vodiči  o  průměru  1,5  mm  nedá  realizovat.  Osová 
vzdálenost vodičů by byla nepatrná.

Příklad 3:

Dáno: εr  = 1,0 (vzduch), a = 2,54 mm (příčky 1 palec), Z = 450 Ω
Hledáme: průměr vodičů d

Postup:

Vzorec d
aZ

r

⋅⋅Ω= 2ln120
ε  přepíšeme pro výpočet hledaného průměru vodičů d:

d
aZ r ⋅=

Ω
⋅ 2ln

120
ε ( )a⋅= 2ln ( )dln− ;

( ) ( )ad ⋅= 2lnln
Ω

⋅
−

120
rZ ε
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( ) ( ) ( ) mmcmcmcmed
cm

Z
a r

2,112,0718,2718,2718,2 125,275,3625,1120
450

54,22ln
120

2ln
====== −−








Ω
Ω

−⋅
Ω

−⋅
ε

Řešení: Hledaný průměr vodičů je d = 1,2 mm.

Vzorec 43:  oi ZZZ ⋅=

Význam znaků:
Z:   vlnový odpor, impedance, znak  Ω

Indexy:
i:   vstupní
o:  výstupní

Rovnice  platí  pro  vlnový  odpor  Z čtvrtvlného  






4
λ

transformačního  vedení.  Vlnový 

odpor je dán geometrickou střední hodnotou transformované vstupní impedance Zi 

na výstupní Zo. To platí jen pro délku vedení rovné čtvrtině délky vlny na vedení. Při 
výpočtu musíme brát ohled na to, že rychlost šíření vln na vedení je menší než ve 
volném prostoru.

Příklad 1:

Dáno: Zo antény = 25 Ω, Zi kabelu = 50 Ω
Hledáme: impedanci transformačního vedení (kabelu)

Postup:

Impedance kabelu na vstupu transformačního kabelu je  Zi =  50  Ω a na výstupu 
připojená zátěž anténou má impedanci Zo = 25 Ω:

oi ZZZ ⋅= 2550 ⋅=

Vstupní  a  výstupní  impedance  mají  rovněž  jednotku  Ω,  ve  výpočtu  jsme  je  pro 
jednoduchost vynechali.

Řešení: Transformační vedení musí mít impedanci 25 Ω. Kabel s takovou impedanci 
však neexistuje.  Co v takovém případě uděláme? Podle Ohmova zákona vykazuj 
paralelní spojení 2 shodných odporů poloviční hodnotu. Hodnotu 35  Ω dostaneme 
paralelním  spojením  dvou  odporů  70  Ω.  Kabel  s impedancí  70  Ohm  je  běžně 
k dostání,  spojíme proto dva kusy o délce  λ/4 paralelně, abychom dostali  vedení 
s impedancí 35 Ω. Při tom nezapomeňme na zkracovací činitel.
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Příklad 2:

Dáno:  kabel o délce  λ/4 a impedancí 75  Ω, skládaný dipól, jehož impedance Zo je 
240 Ω
Hledáme: Zi kabelu, který by požadavkům přizpůsobení vyhovoval

Postup:

Rovnici  oi ZZZ ⋅=  přepíšeme:

( ) oioi ZZZZZ ⋅=⋅=
2

2 ;  
i

o Z
ZZ

2

= ,

dosadíme:  

Ω≈= 23
240
752

oZ

Řešení:  Kabel   připojený k anténě má impedanci  Zo  ≈ 23  Ω.  Abychom vyhověli 
zadanému  požadavku  (240  Ω a  75  Ω),  museli  bychom  použít  dvou  paralelně 
spojených kabelů 50 Ω, což není příliš vhodné. Příklad uvádíme jen abychom ukázali 
postup výpočtu.

Příklad 3:

Dáno: kabel o délce λ/4 a impedancí 75 Ω, impedance zátěže Zo je 50 Ω
Hledáme: odpor Zi transformovaný na vstup kabelu λ/4

Postup:

Rovnici  oi ZZZ ⋅=  přepíšeme:

( ) oioi ZZZZZ ⋅=⋅=
2

2 ;  
i

o Z
ZZ

2

= ,

dosadíme:  

Ω≈= 112
50

752

oZ

Řešení: odpor transformovaný z výstupu kabelem λ/4 na jeho vstup je Zi ≈ 112 Ω. 

Vzorec 44:  
0

1
c
c

I
Ik

rE

G
V ===

ε

Význam znaků:  
k:   činitel
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l:    délka
εr:  dielektrická konstanta
c:   fázová rychlost, rychlost šíření elektromagnetických vln

Indexy:
v:   zkrácení
G:  geometricky
E:   elektricky
0:   ve vakuu

Elektromagnetická vlna se šíří  podél  vedení  pomaleji  než ve vakuu. Geometrická 
délka  vedení  se  vztahuje  ke  skutečné  rychlosti  šíření,  kdežto  elektrická  délka 
k rychlosti ve vakuu. Ve vakuu je rychlost šíření zaokrouhleně 300000 km/s. Každá 
vlna šířící se podle vedení je vlivem izolace obklopující vedení, nebo dielektrikem 

mezi vodiči vedení zkrácená o činitel 
r

Vk ε
1= .

Příklad 1:

Dáno: vlnová délka 23 cm, kv = 0,75
Hledáme: geometrickou délku čtvrtvlnného vedení

Postup:

Můžeme  se  libovolně  rozhodnout,  zda  plnou  délku  vynásobíme  zkracovacím 
činitelem a pak vezmeme z výsledku 1/4, nebo nejprve z celé délky vezmeme 1/4 a 
pak vynásobíme zkracovacím činitelem.

mmcmcmlG 4334,4
4

75,023 ==⋅=

Řešení: Geometrická délka vedení je 43 mm.

Příklad 2:

Dáno: kmitočet 144 Mhz, dielektrická konstanta dielektrika kabelu εr = 1,85
Hledáme: geometrickou délku čtvrtvlnného transformačního úseku kabelu

Postup:

nejprve vypočítáme vlnovou délku:

m

s

s
m

MHz
s
km

08,2
110

10
144
300

144

300000
6

6

=⋅⋅=

zkracovací činitel je
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r
Vk ε

1= 735,0
85,1

1 ==

cmmmlG 383822,0
4

735,008,2 ==⋅=

Řešení: Geometrická délka je 38 cm.

Příklad 3:

Dáno: zkracovací činitel kv = 0,64, kmitočet 50 Mhz
Hledáme: dielektrickou konstantu εr, rychlost šíření

Postup:

Nemáme vypočítat délku kabelu, proto udaný kmitočet je pro výpočet bezvýznamný .

r
Vk ε

1=

přepíšeme pro výpočet εr.

64,0
11 ==

v
r k

ε

εr 44,2
4096,0

1
64,0
1

2

==




=

rychlost šíření je 

s
km

s
km

s
km

s
km

r

19200064,0300000

64,0
1

3000001300000 =⋅=⋅≈⋅⋅
ε

Řešení:  dielektrická konstanta je εr = 2,44, rychlost šíření je 192000 km/s

Vzorec 45:  εr = 1,00059
Význam znaku s indexem:

εr :  relativní dielektrická konstanta

Zde  můžeme  výpočet  a  vysvětlení  vypustit.  Rovnici  uvádíme  jen  pro  úplnost  a 
protože v tabulce uvedeme několik používaných materiálů.
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Dielektrikum εr

suchý vzduch 1,00059
pěnový PE 1,5
teflon 2,0
plný polyetylen (PE) 2,29
polystyren 2,6
papír 3,5
slída 5,4
porcelán 6,5
sklo 8,5
křemík 12
voda 80
keramika (Ba, Sr) >130
různé keramiky >1000

Dielektrická konstanta, jako téměř všechny vlastnosti materiálů, je závislá na teplotě.

Relativní  dielektrickou  konstantu  bychom  neměly  zanedbávat  při  tvorbě 
elektronických zapojení. Při kmitočtech nad 100 Mhz jsou kapacity okruhů většinou 
tak malé, že uspořádání prvků na spojové desce musí dovolit  co nejkratší  spoje. 
Když  pak  vložíme z bezpečnostních  důvodů  mezi  dva  spoje  izolant,  můžeme se 
podivit, že se náš oscilátor rozladil. Příčinou je zvětšená kapacita vlivem dielektrika, 
které před tím bylo vzduch a nyní je to např. keramika.

Neexistuje  žádné dielektrikum, jehož hodnota je  menší  než 1.  Není  proto možné 
vložením dielektrika snížit kapacitu mezi dvěma prvky.

Vzorec 46:  
o

i

P
P=η ;   %100% ⋅=

o

i

P
Pη ;   Po = Pi - Pz

Význam znaků:
η:  účinnost
P:  výkon, jednotka Watt,   znak  W

Indexy:
o:  odevzdaný výkon
i:   přiváděný výkon
z:  ztrátový výkon

Podíl  z odevzdaného  a  přiváděného  výkonu  je  účinnost.  Její  číselné  vyjádření 
nemůže být větší než 1, protože by pak stroj měl větší výkon, než jaký je pro jeho 
pohon dodáván. Protože číselná hodnota účinnosti se pohybuje mezi 0 a 1, často se 
udává v procentech.  Optimální  účinnost  je  99,9 %,  často je  ale  jen  několik  málo 
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procent. Známým příkladem je žárovka s účinností menší než 5 %, nebo reproduktor 
se stejně malou účinností.

Příklad 1:

Dáno: odevzdaný výkon koncového stupně Po = 100 W, odběr proud při 24 V je 7,5 A
Hledáme: účinnost koncového stupně

Postup:

Přiváděný výkon je P = U ⋅ I = 24 ⋅ 7,5 VA = 180 W

%100% ⋅=
o

i

P
P

η %56%100555,0%100
180
100 ≈⋅=⋅=
W
W

Řešení:  Účinnost koncového stupně je η ≈ 0,555 nebo η% ≈ 56 %.

Příklad 2:

Dáno: Pi = 100 W, Po = 7 W
Hledáme: účinnost η

Postup:

Účinnost  je  podílem odevzdaného a přiváděného výkonu,  odevzdaný výkon však 
v zadání není uveden a musí se nejprve zjistit.

Přiváděný výkon se skládá z odevzdaného a nevyužitého, ztrátového výkonu, Pi = Po 

+ Pz. Je tedy pro výpočet potřebný Po = Pi – Pz.

( ) WWPPP zio 3710 =−=−=

3,0
10
3 ===
W
W

P
P

o

iη

Řešení:  Účinnost je 0,3 nebo 30%

Příklad 3:

Dáno: η = 75 %, odevzdaný výkon Po = 100 mW
Hledáme: ztrátový výkon Pz

Postup:

Nejprve zjistíme přiváděný výkon:
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%100⋅=
o

i

P
Pη

přepíšeme pro výpočet hledané veličiny na 

mWmWPP o
i 3,133

75
100100

100

=⋅==
η .

Řešení:  Přiváděný výkon je asi Pi = 133 mW.

Jiný postup:  75 % dají 100 mW, pak  mWmW 3,133
75

100100 =⋅
.

Vzorec 47:  αsin
cfMUF =

Význam znaků:
MUF:  nejvyšší použitelný kmitočet (maximal usable frequency)
fc:        nejvyšší svisle vyzářený ionosférou ještě odražený kmitočet
sin α:  úhel záření antény

Rovnicí  zjišťujeme  kmitočet,  který  se  vyzářený  pod  úhlem  α ještě  odrazí  k zpět 
k zemi  a  tím jej  lze použít  ke spojení  dvou (krátkovlnných)  stanic.  Svisle  nahoru 
vyzářené elektromagnetické vlny se od určitého kmitočtu již od ionosféry neodrazí a 
končí někde ve vesmíru. Tento kmitočet závisí od mnoha faktorů, zvláště od stavu 
slunce, od roční doby a od jedenáctiletého cyklu.

Předpokládejme, že tento (mezní) kmitočet je právě 4 Mhz. Je zřejmé, že při jiném 
než svislém vyzáření uvidí vlny tlustší “ionosféru“ a budou ještě odraženy, kdežto při 
svislém  již  nikoli.  MUF  je  podle  rovnice  přímo  úměrný  úhlu  vyzáření  antény  a 
zvětšuje se zmenšujícím se úhlem vyzáření podle sinusové funkci.

Sinusová funkce je funkcí úhlu.  Závislost  mezi úhlem a jeho sinem není lineární, 
musí se pro každý úhel vypočítat. Několik hodnot bychom měli znát, abychom získali 
hrubou představu o sinu úhlu:

Sinus úhlu je číselná hodnota mezi –1,0 a +1,0.

Úhel ve stupních sinus
0° 0,0
30° 0,5
45° 0,707
90° 1,0
135° 0,707
150° 0,5
180° 0,0
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Příklad 1:

Dáno: fc:  2,5 Mhz, α:  30°, 
Hledáme: MUF

Postup: 

αsin
cfMUF = MHzMHzMHz 5

5,0
5,2

30sin
5,2 ==

°
=

Řešení: MUF je 5 Mhz.

Příklad 2:

Dáno: fc:  2,5 Mhz, α:  10°, 
Hledáme: MUF

Postup: 

Pomocí kalkulačky dostaneme pro sin 10° = 0,1737. 

αsin
cfMUF = MHzMHzMHzMHz 4,14396,14

1736,0
5,2

10sin
5,2 ≈==

°
=

Řešení: Nejvyšší použitelný kmitočet je asi 14,4 Mhz. 

Rozdíl  mezi  úhlem vyzařování  30°  a  10°  změní  MUF z 5 Mhz na 14,4 Mhz.  To 
neznamená,  že by bylo  možné dálkové spojení  ionosférou,  to  je  otázkou útlumu 
v ionosféře. Avšak kmitočet vzroste výrazně s plošším úhlem. Při úhlu 0° je kmitočet 
nekonečně vysoký, ovšem jen teoreticky.

 

Vzorec 48:  
II

I

IU
RE 1==

Význam znaků:
E:   citlivost měřicího přístroje v Ω/V
R:   elektrický odporjednotka  Ohm, znak  Ω
U:   elektrické napětí jednotka Volt, znak  V
I:    elektrický proud jednotka Ampér, znak  A

Index i:  plná výchylka měřicího přístroje při vnitřním odporu R

Rovnice se požívá pro ručková měřidla  k výpočtu předřadných odporů a bočníků 
k rozšíření napěťového nebo proudového měřicího rozsahu.
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Příklad 1:

Dáno: měřidlo s plnou výchylkou 1 V, proud při plné výchylce je 100 nA
Hledáme: předřadný odpor pro rozšíření rozsahu na 10 V

Postup:

vnitřní odpor měřidla je 

Ω=⋅==⋅⋅=⋅=== − M
nI

UR
I

I
I 101010101010110

100
1

100
1 67929

plná výchylka měřidla je 1 V, rozsah se má předřadným odporem zvětšit na 10 V. Na 
předřadném odporu musí proto padat (10 – 1) V, pak je při plné výchylce napětí 10 V 
(9 V na předřadném odporu a 1 V plná výchylka měřidla). Proud měřidlem je při plné 
výchylce 100 nA. Protože při tomto proudu má padat na předřadném odporu 9 V, 
bude tento odpor Rv :

Ω=Ω⋅=Ω⋅=Ω=== − M
nA
V

I
UR
v

v
v 901090109

10
9

100
9 67

7

Řešení: Předřadný odpor je Rv = 90 MΩ

Příklad 2:

Dáno:  měřidlo  z příkladu  1,  které  se  má  upravit  paralelním  zapojení  odporu 
(bočníkem) pro měření proudu s plnou výchylkou 10 A.
Hledáme: hodnotu paralelního odporu (bočníku) Rp

Postup:

Plná  výchylka  měřidla  je  100 nA,  rozsah se  má bočníkem zvětšit  na  10  A.  Pak 
bočníkem musí téci 10 A – 100 nA při plné výchylce měřidla 1 V.

Ω≈=Ω
⋅−

=
−

= − 1,0
9999999,9

1
1010010

1
)10010(

1
9An

VR p :

Řešení: Paralelní odpor (bočník) je Rp = 0,1 Ω

Můžeme také zvolit jiný postup:

Podle Ohmova zákona jsou proudy nepřímo úměrné k odporům. Máme dva proudy, 
proud měřidlem II a proud bočníkem 10 A – II a také již dříve vypočítaný vnitřní odpor 
Ri. Je tedy  
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hledaný odpor Rp bude
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Řešení:  Paralelní odpor je Rp = 0,1 Ω,   oba postupy vedou ke stejnému výsledku.

Příklad 3:

Dáno:  měřidlo s plnou výchylkou při Ii = 1 mA a vnitřním odporem Ri = 100 kΩ
Hledáme: napětí při plné výchylce, citlivost měřidla v Ω/V

Postup:

napětí:  Ui = Ii ⋅ Ri = 1⋅10-3 A  ⋅ 100⋅103 Ω = 100 V

citlivost:   Vk
V
k

U
R

E
i

i /1
100

100 Ω=Ω==

Řešení: Napětí při plné výchylce je Ui = 100 V, citlivost měřidla je 1 kΩ/V.
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16. Instalace volně šířených programů
Josef Plzák, OK1PD
V této kapitole jsou vybrány osvědčené a převážně volně šířené programy mající 
úzký  vztah  k amatérskému  vysílání.  Jsou  velmi  užitečným  nástrojem  zvyšujícím 
úroveň a komfort našeho hobby. Jde o tyto programy:

1. ADOBE Reader 8.
Program určený k zobrazení souborů formátu .PDF je plně kompatibilní s programem 
ADOBE Professional 7.,  v něž je zpracováno toto CD. Pokud jste vybaveni starší 
verzí Readeru, doporučujeme ji  nahradit přiloženým programem. Jen tak můžeme 
garantovat, že všechny funkce programu budou plně funkční.

Program instalujte Adobe Reader 7.0.lnk odsud,  nebo  pomocí           
nabídky  „přidat  / odebrat  programy“ z ovládacích  panelů.

2.Logger32

Program typu „staniční manažer“ je každodenním univerzálním pomocníkem 
vysílajícího amatéra. Zajišťuje:

• Ukládání  dat spojení; 
• Evidenci uskutečněných spojení;
• Import/Export dat z jiných deníků;
• Statistiku spojení volitelnou podle vložených dat, podle stavu potvrzení spojení 

a podle jejich použití pro celou řadu diplomů;
• Při zadání volacího znaku do deníkového okna poskytuje všechny relevantní 

informace o dané zemi;
• Podporuje užívání callbooků a různých amatérských databází;
• Zajišťuje provoz digitálními módy, CW (klíčovačem Morse), fone; 
• Spolupracuje s DX clustrem prostřednictvím packet radia a telnetu;
• Umožňuje ovládání periferií (transceiveru, rotátoru, modemů, přepínače antén, 

synchronizovaného přepínání KV majáků);
• Ve spolupráci s programy výpočtu pravděpodobnosti spojení zobrazuje 

pravděpodobnost navázání spojení;
• Vypočítává a zobrazuje dráhy radioamatérských družic;
• A mnoho dalšího.

Detailní souhrn vlastností je popsán v české nápovědě programu v souboru 
Logger32.pdf (je v příloze k digitálním módům).
Program je stále rozvíjen a jeho poslední verzi lze stáhnout z adresy
HTUwww.logger32.net UTH.

Program instalujte lgr32full307 (2).lnk  odsud, nebo pomocí 
nabídky  „přidat / odebrat programy“z ovládacích panelů.
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3. CTWin
Program sloužící jako závodní a expediční deník. Jeho předností je jednoduchost 
obsluhy  (operátoři  expedic  ocení  snadnou  opravu  vložených  volacích  znaků)  a 
použitelnost ve všech velkých světových závodech.

Program instalujte     Ctwin981.lnk     odsud,  nebo  pomocí           
 nabídky „přidat /odebrat programy“ z ovládacích panelů.

4. BV7
Program určený  k tisku  dat  na  samolepky/QSL lístky.  Je  zvláště  vhodný pro  tisk 
velkých objemů spojení.  Pracuje s daty importovanými z deníkových programů, je 
plně kompatibilní s programy LOGGER32 a CTWin. V kap. 6 je k dispozici stručný 
český popis programu, v adresáři Instalace/bv7/ je k dispozici anglický manuál (bv7 
manual)  a  soubory  s fonty  .ttf  obsahující  znak  „přeškrtnuté  nuly“  (ukládají  se  do 
nainstalovaného souboru BV7).

Program  instalujte  bv7_setup.lnk    bv7manual.lnk      odsud,  nebo 
pomocí nabídky „přidat /odebrat programy z ovládacích panelů.   

5. Programy předpovědi šíření krátkých vln

Adresář „Šíření“ obsahuje základní nabídku profesionálních souborů ICEPAC, 
VOACAP a REC533 popsaných v kap. 2, v části „Programy k výpočtu 
pravděpodobnosti šíření KV: použití a zhodnocení“.

  Program instalujte odsud, nebo pomocí nabídky 
„přidat /odebrat programy“ z ovládacích  panelů.

V adresáři jsou dále obsaženy dva pomocné programy: 

Program  HAMCAP spolupracuje  s programem  LOGGER32  a  jeho  instalace  je 
vyžádána při  prvním otevření okna předpovědi  šíření  „Access  theHamCap propagation 
prediction software” (po aktivaci 17. tlačítkem nástrojové lišty) .

Samostatnou instalaci lze uskutečnit pomocí 

Setup.lnk

Itshfbc.lnk
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Další  utilitou  v nabídce  je  soubor  IonoProbe.  IonoProbe  je  32  bitovou  aplikací 
pracující na pozadí a monitorující ionosférické parametry rozhodující pro šíření KV. 
Sleduje parametry SSN / sluneční tok, Ap/Kp, rentgenovo záření / protonový tok a 
aurorální  aktivity.  Program  stahuje  data  v  takřka  reálném  čase  z  družic  a  z 
pozemních stanic, ukládá je pro budoucí porovnání či zpracování a zobrazuje je v 
uživatelsky přátelské podobě. Časově kritické parametry jako rentgenovo záření a 
protonový tok jsou soustřeďovány po 15 min.; s nastaveným poplachem můžete být 
informováni o začátku bouře již několik minut po jejím startu.

Setup.lnk

6. Program k výuce Morseovy abecedy
Program „Koch metod CW Trainer“ od autora G4FON je jedním z mála programů 
spojujících moderní metodu výuky s moderním programovým designem. Obsluha 
programu je velmi jednoduchá a program lze snadno upravit a doplnit podle osobních 
požadavků. 

KochMorseTrainer Install.lnk

7. Technicky zaměřené programy

Program analýzy vlastností antén MMANA-GAL
Použití programu je popsáno v kap. 9. Program obsahuje i knihovnu více než 200 
modelů  antén  a  je  svým  způsobem  i  „příručkou“  popisující  vlastnosti 
namodelovaných antén.

MMANGAL_Setup.lnk  

Program Coil
Pomocí tohoto nenáročného programu je možné spolehlivě navrhovat 
vysokofrekvenční cívky.

 Coil.pif  

Program analýzy elektronických obvodů Serenade H
Serenade je profesionálním programem firmy Ansoft. Tato verze je zjednodušenou 
studentskou  obdobou  profesionální  verze,  umožňuje  však  většinu  funkcí 
plnohodnotného  programu  s omezeným rozsahem knihovny  elektronických  prvků. 
Jde o dva programy ovládané ze společného základního okna.

Program  Harmonica  je  určen  k simulaci  obvodů,  program  Symphony  k simulaci 
elektronických obvodů. 
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Program Harmonica umožňuje:
• lineární analýzu obvodů založenou na S-parametrech, umožňuje optimalizaci 

vlastností  obvodu  samočinnou  změnou  parametrů  (laděním)  vybraných 
součástek;

• nelineární  harmonickou  analýzu  obvodů,  včetně  ladění  a  optimalizace  a 
analýzy stability (včetně analýzy oscilátorů);

• používá řadu obvodových modelů se soustředěnými i rozloženými parametry 
(jako páskovým vedením, mikrostripy a koaxiálním vedením);

• v knihovně součástek jsou obsaženy typoví představitelé kategorií součástek.

Program  Symphony  je  určen  k analýze  a  optimalizaci  systémů  zpracovávajících 
signály (modulátorů, kodérů/dekodérů, filtrů, přijímačů, … ).

Program  obsahuje  příručku  s řadou  inspirativních  příkladů.  S pomocí  těchto 
programů je možné vyvíjet a optimalizovat obvody osazené analogovými i digitálními 
součástkami, resp. i  skupiny obvodů, bez použití  měřících přístrojů. Program jistě 
přivítají studenti, zkušení amatéři i profesionální vývojáři. Je fascinující!

SerenadeH.lnk

Doporučení na závěr:
Trvale si instalujte pouze ty z programů, které budete pravidelně používat.
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Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1 (platný od 1. ledna 
2006)  
 


137 kHz   
   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


135,7 - 136,0 200 CW, zkušební vysílání, QRSS 


136,0 - 137,4 200 CW 


137,4 - 137,6 200 DIGI, mimo CW 


137,6 - 137,8 200 CW, 137,7 kHz - střed QRSS 


   


1,8 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


1810 - 1838 200 CW, 1836 kHz - střed aktivity QRP 


1838 - 1840 500 úzkopásmové druhy provozu 


1840 - 1843 2700 všechny druhy provozu – DIGI, (*) 


1843 - 2000 2700 všechny druhy provozu, (*) 


   


3,5 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


3500 - 3510 200 CW, přednostně DX provoz 


3510 - 3560 200 CW, předn.závody, 3555 kHz - střed QRS 


3560 - 3580 200 CW, 3560 kHz - střed aktivity QRP 


3580 - 3590 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


3590 - 3600 500 úzkopásm. DIGI, automat. dat.stanice 


3600 - 3620 2700 všechny druhy provozu - DIGI,  (*) 


3600 - 3650 2700 vše, přednostně SSB závody, (*) 


3650 - 3700 2700 vše, 3690 kHz - střed QRP SSB 


3700 - 3800 2700 
vše, předn. SSB záv., 3735 kHz - stř. SSTV, 3760 kHz -
stř.aktivity tísň. prov. Reg. I. 


3775 - 3800 2700 vše, předn. mezikontinentální provoz 
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7 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


7000 - 7035 200 CW, 7030 - střed aktivity QRP 


7035 - 7038 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 
   


7040 - 7043 2700 
vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, 
(*) 


7043 - 7100 2700 
vše - DIGI, 7043 kHz - střed SSTV, 7060 kHz - střed tísň. 
provozu Reg.I., 7090 kHz - střed QRP SSB 


7100 - 7200 2700 
všechny druhy provozu (po roce 2009 se 200 Hz a 500 Hz 
segmenty pod 7100 kHz rozšíří) 


   


10 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


10100 - 10140 200 CW, 10116 kHz - střed aktivity QRP 


10140 - 10150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


   


14 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 
14000 - 14060 200 CW, předn.záv., 14055 kHz - střed QRP 


14060 - 14070 200 CW, před. záv., 14060 kHz - střed QRP 


14070 - 14089 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


14089 - 14099 500 úzkopásm. DIGI, automat. dat.stanice 


14099 - 14101   IBP, výhradně majáky 


14101 - 14112 2700 vše, DIGI, automat. dat.stanice 


14112 - 14125 2700 všechny druhy provozu 


14125 - 14300 2700 
vše, předn. SSB záv., priorita DX exp. 14195 kHz ± 5 kHz, 
14230 kHz - střed SSTV, 14285 kHz - střed QRP SSB 


14300 - 14350 2700 vše, 14300 kHz - světový střed tísň. provozu 


 2 z 21







 


18 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


18068 - 18095 200 CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP CW 


18095 - 18105 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


18105 - 18109 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 


18109 - 18111   IBP, výhradně majáky 


18111 - 18120 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automat. dat. stanice 


18120 - 18168 2700 vše, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu 


   


21 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


21000 - 21070 200 CW, 21055 kHz - střed QRS, 21060 kHz - střed QRP CW 


21070 - 21090 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


21090 - 21110 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 


21110 - 21120 2700 vše (vyjma SSB) - DIGI, automat. datové stanice 


21120 - 21149 500 úzkopásmové druhy provozu 


21149 - 21151   IPB, výhradně majáky 


21151 - 21450 2700 
vše, 21285 kHz - střed QRP SSB, 21340 kHz - střed SSTV, 
21360 kHz - světový střed tísň. provozu 


   


24 MHz   


   


Kmit.segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


24890 - 24915 200 CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP CW 


24915 - 24925 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


24925 - 24929 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 


24929 - 24931   IPB, výhradně majáky 


24931 - 24940 2700 vše - DIGI, automat. datové stanice 


24940 - 24990 2700 všechny druhy provozu 
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28 MHz   


   


Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 


28000 - 28070 200 CW, 28055 kHz - střed QRS, 28060 kHz - střed QRP CW 


28070 - 28120 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 


28120 - 28150 500 
úzkopásm. - DIGI, automat. (neobsluhované) datové 
stanice 


28150 - 28190 500 úzkopásmové druhy provozu 


28190 - 28199   IPB, regionální časově sdílené majáky 


28199 - 28201   IBP, světové časově sdílené majáky 


28201 - 28225   IBP, trvale běžící majáky 


28225 - 28300 2700 všechny druhy provozu - majáky 


28300 - 28320 2700 vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice 


28320 - 29200 2700 vše, 28360 kHz - střed QRP SSB, 28680 kHz - střed SSTV


29200 - 29300 6000 vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice 


29300 - 29510 6000 družicový provoz - downlink 


29510 – 29520   ochranný kanál 


29520 – 29550 6000 
všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 
kHz 


29560 – 29590 6000 
všechny druhy provozu - vstupy FM převáděčů (RH1 -
RH4) 


29600 6000 všechny druhy provozu - FM volací kanál 


29610 – 29650 6000 
všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 
kHz 


29660 - 29700 6000 
všechny druhy provozu - výstupy FM převáděčů (RH1 -
RH4) 


   


 


Použití postranních pásem  


Pod 10 MHz se užívá dolní postranní pásmo (LSB), nad 10 MHz horní postranní 
pásmo (USB).  
Amplitudovou modulaci (AM) lze používat v telefonních podpásmech za předpokladu 
ohleduplnosti k uživatelům sousedních kanálů.  


Definice  


Všechny druhy provozu: CW, SSB a další druhy provozu uvedené jako středy 
aktivity, a dále AM – amplitudová modulace, kde je nutno brát ohledy na uživatele 
sousedních kanálů.  
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Přenos obrazu: Všechny analogové a digitální druhy přenosu obrazové informace s 
odpovídající šířkou pásma, např. SSTV a FAX.  


Úzkopásmové druhy provozu: Všechny druhy provozu se šíří pásma do 500 Hz, 
včetně CW, RTTY, PSK atd.  


DIGI: Všechny digitální druhy provozu s odpovídající šíří pásma, například RTTY, 
PSK, MT63 atd.  


(*): Nastavení stupnice pro LSB: nejníže 1843, 3603 a 7043 kHz.  


Poznámky  


Spojení CW jsou možná v plném rozsahu všech pásem s výjimkou segmentů pro 
majáky. (Doporučení DV05_C4_Rec_13)  
V pásmech 10, 18 a 24 MHz nesmí být pořádány závody.  
Nesoutěžícím radioamatérům se během největších mezinárodních závodů 
doporučuje používat KV pásma bez závodního provozu, tj. 30, 17 a 12 m. 
(DV05_C4_Rev_07)  
Pojem ”automaticky řízené stanice” zahrnuje i stanice typu Store and Forward.  


Vysílací kmitočty:  


Kmitočty uvedenými v kmitočtovém plánu se rozumí ”vysílané kmitočty”, nikoli 
kmitočet potlačené nosné.  


Neobsluhované vysílací stanice:  


Členským sdružením IARU se doporučuje tyto aktivity v KV pásmech omezit. 
Doporučuje se, aby každá bezobslužná stanice v KV pásmech byla aktivována jen 
pod dohledem operátora, s výjimkou majáků schválených majákovým koordinátorem 
IARU Reg. 1 nebo s výjimkou experimentálních stanic se zvláštní koncesí.  


Pásmo 1.8 MHz:  


Národní sdružení IARU v zemích, kde je povolen příděl pro SSB provoz pouze pod 
1840 kHz, mohou příděl nadále používat. Požaduje se však, aby podnikly všechny 
kroky potřebné k tomu, aby jejich povolovací orgán upravil příděl pro telefonní provoz 
v souladu s kmitočtovým plánem IARU Region 1. (UBA – Davos 2005)  


Pásmo 3.5 MHz:  


V úsecích 3500–3510 kHz a 3775–3800 kHz má přednost mezikontinentální provoz.  
V závodech nesmí být užívány úseky 3500–3510 kHz a 3775–3800 kHz, není-li 
součástí závodu DX provoz. Členská sdružení mohou pro národní závody v rámci 
těchto úseků stanovit jiné (užší) segmenty. Úsek 3510–3600 kHz lze užívat pro 
provoz majáků ARDF (CW A1A). (Doporučení DV05_C4_Rec_12)  
Členská sdružení musí u národních telekomunikačních autorit požadovat, aby 
nepřidělovaly kmitočty z úseků, které kmitočtový plán IARU Reg. 1 určuje pro 
mezikontinentlání komunikaci, jiným stanicím, než radioamatérským.  


 5 z 21







Pásmo 7 MHz:  


Úsek pásma 7035–7045 kHz lze použít pro provoz automaticky řízených 
(neobsluhovaných) stanic v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách.  


Pásmo 10 MHz:  


SSB lze použít v tísňovém provozu při bezprostředním ohrožení života a majetku, 
pouze stanicemi, které se skutečně účastní tísňového provozu. Úsek 10120–10140 
kHz lze užít k SSB provozu v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách. V 
pásmu 10 MHz nelze vysílat informační bulletiny žádným druhem provozu.  


Pásmo 28 MHz:  


Členská sdružení upozorní oprátory, aby v zájmu prevence rušení příjmu downlinku z 
družic nevysílali v úseku 29,3–29,51 MHz.  


Experimenty s NBFM Packet Radiem v pásmu 29 MHz:  


Jako provozní kmitočty se preferuje každých 10 kHz z rozsahu 29210–29290 MHz 
včetně. Užívá se kmitočtový zdvih ±2,5 kHz při nejvyšším modulačním kmitočtu 2,5 
kHz. 
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Rozvrh kmitočtů a druhů provozu (nad 50 MHz) 
v radioamatérských pásmech 


dle doporučení Mezinárodní radioamatérské unie 
z konference IARU Reg.1 v Davosu v roce 2005


Pásmo [MHz]: 50 144 430 1.240 2.300 3.400 5.650


Pásmo [GHz]: 10 24 47 76 122 134 241


50 - 52 MHz
 


Kmitočty Maximální šíře pásma Druh 
provozu Použití


 


50.000


 


50.100 500 Hz
telegrafie 
(a)


50.020 - majáky  


50.090 - střed CW aktivity  


  


50.100


 


 


 


 


 


 


 


50.500 2.700 Hz
Telegrafie, 
SSB, MGM


50.110 - 50.130 - mezikontinentální spojení CW/SSB  


50.110 - DX volací kmitočet (c)  


50.150 - střed aktivity SSB  


50.185 - střed aktivity crossband spojení  


50.200 - střed aktivity MS  


50.255 - JT44  


50.260 - 50.280 - FSK441  


50.270 - volací kmitočet FSK441  


50.285 - střed aktivity PSK31  


50.500


 


 


 


 


 


 


52.000 12 kHz


všechny 
druhy 
provozu


50.510 - SSTV (AFSK)  


50.550 - FAX  


50.600 - RTTY (FSK)  


50.620 - 50.750 digitální komunikace  
51.210 - 51.390 vstupní kanály FM převaděčů, kanálová rozteč 20 
kHz (e)  


51.410 - 51.590 - FM  


51.510 - volací kmitočet FM  
51.810 - 51.990 - výstupní kanály FM převaděčů, kanálová rozteč 
20 kHz (e)  
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POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 50 - 52 MHz 


1. Všeobecně 


Tento bandplán byl poprvé přijat na konferenci IARU Region 1 v Torremolinos (1990) 
a upraven na konferencích v Tel Avivu (1996) a San Marinu (2002). Doporučuje se 
jeho použití v zemích evropské části regionu 1, které umožňují amatérské službě 
využití této části kmitočtového spektra. 


Zkratka MGM u druhů provozu znamená Machine Generated Modes - strojově 
generované druhy provozu. 


1.1 Poznámky 


a) Telegrafie je povolena v celém pásmu. CW exkluzivně mezi 50,000 - 50,100 MHz. 


2. Použití 


Následující poznámky se vztahují k sloupci použití. Nejde o rezervované kmitočty, ale 
záleží plně na etice provozovatelů pásma, jak budou tato doporučení dodržována. 


2.1 Poznámky 


c) Mezikontinentální volací kmitočet 50,110 MHz nemá být nikdy použit pro volání 
uvnitř evropského kontinentu. 


Zpět 


144 - 146 MHz


Kmitočty Maximální 
šíře pásma Druh provozu Použití


144.000
 
144.035 500Hz telegrafie (a) výhradně EME
144.035
 
144.110 500Hz telegrafie (a)


144.050 - volací kmitočet CW
144.100 - Random MS (m)
 


144.110
 
 
144.150 500Hz telegrafie, MGM


144.138 - střed aktivity PSK31
144.120 - 144.150 - FAI + EME, MGM (JT64)
 
 


144.150
 
144.180 2.700Hz telegrafie, SSB, MGM


144.150 - 144.160 - FAI aktivita SSB
144.160 - 144.180 - alternativní alokce MGM
144.170 - alternativní volací kmitočet MGM


144.180
 
144.360 2.700Hz telegrafie a SSB


144.195 - 144.205 - Random MS SSB (m)
144.300 - volací kmitočet SSB
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144.360
 
144.399 2.700Hz telegrafie, SSB, MGM 144.370 - Random volací kmitočet FSK441 (m)
144.400
 
144.490 500Hz telegrafie, MGM výhradně majáky (b)
144.500
 
 
 
 
 
144.794 20 kHz Všechny druhy provozu (f)


144.500 - volací kmitočet SSTV
144.525 - střed aktivity zpětného volání ATV SSB
144.600 - volací kmitočet RTTY (n)
144.630 - 144.660 výstup lineárního přenašeče
144.660 - 144.690 vstup lineárního přenašeče
144.700 - volací kmitočet FAX
144.750 - volací kmitočet ATV / zpětné volání


144.794
 
144.990 12 kHz MGM (h) 144.800 - APRS
144.994
 
145.1935 12 kHz FM výhradně vstupy převaděčů (c)
145,194
 
145.206 12 kHz FM kosmická komunikace (p)
145.194
 
 
145.5935 12 kHz FM


145.300 - místní spojení RTTY
145.500 - volací kmitočet mobilních stanic
 
 


145.594
 
 
145.7935 12 kHz FM výstupy převaděčů (c, d)
145,794
 
 
145.806 12 kHz FM kosmická komunikace (p)
145,806
 
 
146.000 12 kHz všechny druhy provozu (e) výhradně družicový provoz


POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 144 - 146 MHz 


1. Kmitočtový plán IARU Reg.1 


Následující poznámky jsou částí oficiálně přijatého IARU Region 1 bandplánu a 
všechny členské organizace nechť prosazují doporučení uvedená v těchto 
poznámkách. 


1.1 Všeobecně 


1. V Evropě se nepoužívá vstupní nebo výstupní kmitočet FM převáděčů mezi 
144,000 a 144,794 MHz. 
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2. S výjimkou části pásma, určené družicové amatérské službě, není dovoleno 
používat vstupní nebo výstupní kmitočty v pásmu 145 MHz pro převáděče s 
výstupním nebo vstupním kmitočtem v jiném pásmu (Miskolc-Tapolca 1978, 
San Marino 2002). 


3. Paketové sítě ani přístup k nim nemají být umisťovány do pásma 144 - 145 
MHz. (Bylo zrušeno, Lillehammer 1999.) Je však uznáváno, že rozvoj paket 
rádia v některých oblastech Regionu 1 vyžaduje po určitou omezenou dobu 
použití přístupových kmitočtů v pásmu 144 - 146 MHz (Düsseldorf 1989). Toto 
stanovisko potvrdila i konference IARU Region 1 v De Haanu (1993). 


4. Majáky bez ohledu na ERP mají být umisťovány v exkluzivní části pásma. 
5. Zkratka MGM u druhů provozu znamená Machine Generated Modes - strojově 


generované druhy provozu. 


1.2 Poznámky 


a. CW je povoleno v celém pásmu s výjimkou úseku pro majáky; CW exkluzivně 
mezi 144,035 - 144,110 MHz. 


b. V IARU Region 1 jsou majáky s ERP větším než 50 W koordinovány RSGB, 
koordinátorem IARU Region 1 pro majáky, kmitočty pro majáky s ERP 10 W a 
více nechť jsou sděleny koordinátorovi. 


c. Pro FM převáděče a siplexní provoz v pásmu 144 - 146 MHz se doporučuje 
systém s šíří kanálů 12,5 kHz. 


d. Využití výstupních kmitočtů pro převáděče jako simplexních kanálů je možné. 
e. Vzhledem k důležitosti aktivit amatérské družicové služby bylo na konferenci 


IARU Region 1 v Miscolc-Tapolca (1978) rozhodnuto: 
1) AMSAT bude používat pásmo 145,8 - 146,0 MHz pro amatérskou 
družicovou službu. Toto bylo znovu potvrzeno na konferenci IARU Region 1 v 
Brightonu (1981). 


f. V úseku pro všechny druhy provozu nemají být používány neobsluhované 
stanice. Výjimkou jsou lineární přenášeče a ARDF. (Tel Aviv 1996, San Marino 
2002) 


g. - 
h. Stanice v sítích mohou pracovat po omezenou dobu pouze v úseku pásma 


145 MHz, který je určen pro digitální provozy (De Haan 1993). 


2. Použití 


Následující poznámky se vztahují k sloupci použití. Nejde o rezervované kmitočty, ale 
záleží plně na etice provozovatelů pásma, jak budou tato doporučení dodržována. 


2.1 Poznámky 


m. Viz procedury pro tyto druhy provozu. 
n. Bylo publikováno použití kmitočtů okolo 144,600 MHz pro RTTY, aby se 


zabránilo vzájemnému rušení s jinými provozy. 
o. - 
p. Pro NBFM hlasovou komunikaci se zvláštními stanicemi, např. vesmírnými 


objekty, se doporučuje kmitočet 145,000 MHz pro simplexní provoz nebo 
145,200/145,800 MHz při "split" provozu (Vídeň 1995/Tev Aviv 1996). 
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q. Připouští se, že v podmínkách pro soutěže ARDF jsou kmitočty pro 
neobsluhované stanice v úseku pásma 144,500 - 144,900 MHz. Tyto majáky 
mají malý výkon a jsou v provozu pouze při ARDF událostech (Davos 2005). 


Zpět 


430 - 440 MHz


Kmitočty Maximální 
šíře pásma Druh provozu Použití


 
430.000
 
 
 


(d)


431.975 20 kHz všechny druhy provozu


430,400 - 430,575 - linky pro digitální komunikaci (g), (j)  
430,600 - 430,925 - kanály převaděčů pro digitální 
komunikaci (g), (j), (l)  
430,925 - 431,025 - multimode kanály (j), (k), (l)  
431,050 - 431,825 - vstupy NBFM převaděčů, kanál. rozteč 
25 kHz(f)  
  
  


432.000


432.025 500 Hz telegrafie(a) EME


 


 
432.025
 
432.100 500 Hz


telegrafie (a) 432,050 - střed aktivity telegrafie  
MGM 432,088 - střed aktivity PSK31  
   


432.100
 
432.400 2.700 Hz telegrafie, SSB, MGM


432,200 - střed aktivity SSB  
432,350 - střední kmitočet mikrovlnného dorozumívání  
432,370 - Random volací kmitočet FSK441  


432.400


432.490 500 Hz telegrafie, MGM výhradně majáky (b)


 


 
432.500
 
 
 
432.975 12 kHz všechny druhy provozu


432,500 - SSTV  
432,500 - 432,600 - vstup lineárních přenášečů (e)  
432,600 - RTTY (ASK/PSK)  
432,700 - FAX (ASK)  
432,600 - 432,800 - výstup lineárních přenášečů (e)  


433.400
 
433.575   


433,400 - SSTV (FM/AFSK)  
433,500 - mobilní volací kmitočet FM  
Simplexní kanály, šíře 25 kHz (433,400 - 433,575 MHz)  


433.600
 
 
 


434.000 20 kHz všechny druhy provozu


433,600 - RTTY (AFSK/FM)  
433,625 - 433,775 - kanály pro digitální komunikaci (g), (h), 
(e)  
433,700 - FAX (FM/AFSK)  
433,800 - APRS (n)  
434,000 - střední kmitočet pro digitální experimenty, jak je 
definováno v poznámce m  


434.000


434.594  


všechny druhy prov.


ATV (c)  


 


 
434.594
 
434.981 12 kHz


všechny druhy prov.
ATV (c)+ FM
  


 
 
 


435.000
 
438.000 20 kHz


Družicová služba
ATC (c)
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438.000
 
 
 


ATV (c), 
subreg. a 
nár.příděl 
kmit. (d)
 
 


440.000 20 kHz


Všechny druhy provozu 438.025 - 438.175 - kanály pro digitální komunikaci (g)  


ATV (c)
438.200 - 438.525 - kanály převaděčů pro digitální 
komunikaci (g) (j) (l)  


 438.550 - 438.625 - vícemódové (j) (k) (l)  


 
438.650 - 439.425 - výstupní kanály převaděčů , kanálová 
rozteč 25 kHz, (f)  


 439.800 - 439.975 - kanály pro digitální linky (g) (j)  
 439,9875 - střed POCSAG  
   
   


POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 430 - 440 MHz 


1. Kmitočtový plán IARU Reg.1 


Následující poznámky jsou částí oficiálně přijatého IARU Region 1 bandplánu a 
všechny členské organizace nechť prosazují doporučení uvedená v těchto 
poznámkách. 


1.1 Všeobecně 


1. V Evropě se nepoužívá vstupní nebo výstupní kmitočet FM převáděčů mezi 
432 a 433 MHz. (Od 1.1.2004 jsou tyto kmitočty mezi 432,000 a 432,600 
MHz.) 


2. Majáky, vzhledem k jejich ERP, nechť se nacházejí ve výhradní části pásma 
pro majáky. 


3. Zkratka MGM u druhů provozu znamená Machine Generated Modes - strojově 
generované druhy provozu. 


1.2 Poznámky 


a. CW je dovoleno v celém úzkopásmovém DX segmentu; výhradně CW část je 
432,000 až 432,100 MHz. V této části pásma však může být použito PSK31. 


b. V IARU Region 1 musí být kmitočty pro majáky s ERP větším než 50 W 
koordinovány prostřednictvím koordinátora majáků IARU Region 1. 


c.
1. Operátoři ATV nechť používají, pokud je to možné, mikrovlnná pásma; 


mohou však používat pásma 430 MHz tam, kde je to povoleno. V 
případě rušení mezi ATV a amatérskou satelitní službou má přednost 
satelitní služba. 


2. Vysílání ATV v pásmu 430 MHz má místo v segmentu 434,000 - 
440,000 MHz. Nosná obrazu nechť je pod 434,500 MHz nebo nad 
438,500 MHz. Národní organizace nechť sdělí svým členům přesné 
kmitočty s ohledem na zájmy ostatních uživatelů (Noordwijkerhout 
1987). 


d. Slova "subregionální (národní) bandplán" ve vztahu k IARU Region 1 
VHF/UHF/mikrovlnným bandplánům znamenají: v pásmech nebo částech 
pásma, která není možno používat v celém IARU Region 1, kmitočtové plány 
nechť jsou koordinovány na subregionální bázi mezi zeměmi, které tato 
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pásma mají pro amatérskou službu přiděleny. Slova "národní bandplány" se 
vztahují k pásmům, která jsou povolena jen v jedné zemi (70 MHz), nebo v 
zemích, které jsou od sebe velmi vzdáleny (Torremolinos 1990). 


e. Na konferenci IARU Region 1 v Torremolinos (1990) výstupní pásmo pro 
lineární přenášeče bylo rozšířeno z 432,700 na 432,800 kHz za následujících 
podmínek: 
Stávající používání kmitočtů 432,600 MHz pro RTTY (ASK/PSK) a 432,700 
MHz pro FAX má být respektováno při zřizování lineárních přenášečů, které 
využívají tyto kmitočtové příděly. 


2. Použití 


Následující poznámky se vztahují ke sloupci "Použití". Nejde o rezervované kmitočty, 
ale záleží plně na etice provozovatelů pásma, jak budou tato doporučení 
dodržována. 


2.1 Všeobecně 


Během závodů a otevření pásma se doporučuje místní provoz úzkopásmovými módy 
na kmitočtech 432,500 - 432,800 MHz. 


2.2 Poznámky 


g. V části použití pásma 435 MHz byly určeny následující segmenty pro digitální 
komunikaci: 
1) 430,544 - 430,931 MHz pro vstupy převáděčů pro digitální komunikaci s 
odstupem 7,6 MHz a tomu odpovídající výstupy 437,194 - 438,531 MHz. 
2) 433,619 - 433,781 MHz a 438,019 - 438,181 MHz. 
3) 430,394 - 430,581 MHz a 439,794 - 439,981 MHz pro digitální komunikační 
linky. 
Vzhledem k rozdílným kmitočtovým přídělům, zájmům jiných uživatelů a 
možnému rušení od ISM mohou být uplatněny různé digitální systémy nebo 
technika, případně subregionální nebo národní zájmy v těchto segmentech. 


h. V těch zemích, kde 433,619 - 433,781 MHz je jediným úsekem pásma 435 
MHz, který lze použít pro digitální komunikaci, není nutno používat techniku s 
kanálovým rozestupem 25 kHz. Je-li v zahraničí používána rozdílná či 
nekompatibilní technika, je třeba tuto činnost koordinovat mezi 
zainteresovanými zeměmi, aby se zamezilo vzájemnému rušení. 


i. Krátkodobě, v těch zemích, kde 433,619 - 433,781 MHz je jediný úsek pásma 
435 MHz, který lze použít pro digitální komunikaci: 


1. kanály 432,500, 432,525, 432,550, 432,575, 434,450, 434,475, 
434,500, 434,525, 434,550 a 434,575 MHz mohou být použity pro 
digitální komunikaci; 


2. použití těchto kanálů nesmí působit rušení lineárním přenášečům; 
3. na těchto kanálech nesmí být použity modulační metody, které vyžadují 


větší odstup kanálů, než je 25 kHz (De Haan 1993). 
j. Konference IARU Region 1 v Torremolinos (1990) přijala následující 


doporučení týkající se kmitočtových segmentů dle poznámky g): 
Pro převáděč nebo linku, která je umístěna blíže než 150 km od státních 
hranic, nechť členská organizace koordinuje kmitočty a systém se zahraniční 
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členskou organizací. Zvláštní pozornost nechť je věnována dobré praxi - 
použití směrových antén a minimálního nutného výkonu. Tyto postupy platí též 
pro experimenty s linkami mimo vícemódové kanály v úseku 438,544 - 
438,631 MHz (De Haan). 


k. Tyto vícemódové kanály jsou určeny pro experimentování s novými 
technologiemi (de Haan, 1993). 


l. V UK je v úseku kanálů pro převaděče 438,419 - 438,581 MHz možno 
používat malovýkonové řečové převaděče Kde je to nutné, kmitočty budou 
koordinovány se sousedními zeměmi (De Haan 1993). 


m. Pokusy s digitálními módy, využívající širokopásmovou techniku v pásmu 435 
MHz, mohou být uskutečňovány v těch zemích, které mají celý 10 MHz příděl. 
Tyto experimenty nechť jsou uskutečňovány v úseku pro všechny druhy 
provozu v okolí 434 MHz, s horizontální polarizací a minimálním nezbytným 
výkonem (Tel Aviv 1996). 


n. Toto platí v případě, že není možno použít 144,800 MHz (Davos 2005). 


Zpět 


1240 - 1300 MHz
Kmitočty Maximální 


šíře pásma Druh provozu Použití
 


1240.000
 
1243.250


 20 kHz všechny druhy provozu


1240.000 - 1241.000 - digitální komunikace  
1242.025 - 1242.250 - výstupy převaděčů, 
kanály RS1 - RS10  
1242.250 - 1242.700 - výstupy převaděčů, 
kanály RS11 - RS28  
1242.725 - 1243.250 - packet radio, duplexní 
kanály RS29 - RS50  


1243.250
 
1260.000 (d) ATV, digitální ATV


1258.150 - 1259.350 - výstup převaděčů, 
kanály R20-R68


 
 
 


1260.000
 
1270.000 (d) Družicová služba  


 
 
 


1270.000


1272.000 20 kHz Všechny druhy provozu


1270.025 -1270.700 - vstupy převaděčů, kanály 
RS1-RS28  
1270.725 - 1271.250 - packet radio, duplexní 
kanály RS29-RS50  


1272.000
 
1290.994 (d) 


ATV
digitální ATV
  


 
 
 


1290.994
 
1291.481 12 kHz Vstup FM převaděčů


Kanálová rozteč 25 kHz  
Kanály RM0 (1291,000) - RM19 (1291,475)  
  


1291.494
 
1296.000 (d) Všechny druhy provozu


1296,000 - 1296,025 - Vstup převaděčů, kanály 
R20 (1293,150) - R68 (1294,350)


 
 
 


1296.000
 
1296.150 500 Hz


Telegrafie 1296.000 - 1296.025 - E.M.E.  
MGM 1296.138 - střed aktivity PSK31  
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1296.150
 
 
 
 
 


1296.800 2700 Hz


Telegrafie 1296.200 - střed aktivity  
SSB 1296.370 - FSK441 MS volací kmitočet  


MGM
1296.400 - 1296.600 - vstupy lineárních 
přenášečů  


 1296.500 - SSTV  
 1296.600 - RTTY  
 1296.700 - FAX  


 
1296.600 - 1296.800 - výstupy lineárních 
přenášečů  


1296.800
 
1296.9875 500 Hz


Telegrafie
MGM
 Výhradně pro majáky (b)


 
 
 


1296.994
 
1297.481 12 kHz Výstup FM převaděčů


Kanálová rozteč 25 kHz  
Kanály RM0 (1297,000) - RM19 (1297,475)  
  


1297.494
 
 
 
1297.981 12 kHz FM (c)


SM20 (1297,500)  
(25 kHz odstup - simplex)  
1297,500 - střed FM aktivity  
(25 kHz odstup - simplex)  
SM39 (1297,975)  


1298.000
 


1300.000 20 kHz Všechny druhy provozu


1298.025 - 1298.500 - výstupy převaděčů, 
kanály RS1 - RS28  
1298.500 - 1300.000 - digitální komunikace  
1298.725 - 1299.000 - packet radio, duplexní 
kanály RS29-RS40  


POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 1240 - 1300 MHz 


1. Kmitočtový plán IARU Reg.1 


Následující poznámky jsou částí oficiálně přijatého IARU Region 1 bandplánu pro 
toto pásmo konferencí IARU Region 1 v Noordwijkerhout (1987) a všechny členské 
organizace nechť prosazují doporučení uvedená v těchto poznámkách. 


Zkratka MGM u druhů provozu znamená Machine Generated Modes - strojově 
generované druhy provozu. 


1.1 Poznámky 


a. V IARU Region 1 jsou kmitočty pro majáky s ERP větším než 50 W 
koordinovány prostřednictvím koordinátora majáků IARU Region 1. 


b. V zemích, kde 1298 - 1300 MHz není povoleno pro amatérskou službu, může 
být úsek pro simplexní provoz FM použit též pro digitální komunikace. 


c. Šíře pásma je závislá na národních předpisech. 


2. Použití 


Následující poznámky se vztahují ke sloupci "Použití". Nejde o rezervované kmitočty, 
ale záleží plně na etice provozovatelů pásma, jak budou tato doporučení 
dodržována. 


2.1 Všeobecně 


15 z 21







Během závodů a otevření pásma se doporučuje místní provoz úzkopásmovými módy 
na kmitočtech 1296,500 - 1296,800 MHz. 


Zpět 


2300 - 2450 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití
2300.000
 


2320.000 Všechny druhy provozu


2304 - 2306 - úzkopásmový úsek v zemích, kde úsek 2320 
- 2322 MHz není povolen amatérské službě
2308 - 2310 - úzkopásmový úsek v HB
 


2320.000
 
2320.150 Pouze telegrafie (c)


2320.000 - 2320.025 - E.M.E.
2320.138 - střed aktivity PSK31
 


2320.150
 
2320.800 Telegrafie/SSB (c) 2320.200 - střed aktivity SSB
2320.800
 
2321.000 Výhradně pro majáky (c)  
2321.000
 
2322.000


FM simplexní a převaděčové 
kanály (b)  


2322.000
 
 
 
2400.000 Všechny druhy provozu (b)


2322.000 - 2355.000 - ATV
2355.000 - 2365.000 - digitální komunikace
2365.000 - 2370.000 - převaděče
2370.000 - 2392.000 - ATV
2392.000 - 2400.000 - digitální komunikace


2400.000
 
2450.000 Amatérská družicová služba


2427 - 2443 - ATV, není-li úsek užíván ke družicovému 
provozu


POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 2300 - 2450 MHz 


a. Slova "Sub-regionální (národní) plán pásma" je nutno vysvětlovat následovně: 
V pásmech nebo jejich úsecích, která nejsou povolena v celém Regionu 1, 
nechť jsou tato pásma nebo jejich úseky koordinována mezi zeměmi, kde jsou 
povolena. Slova "národní plán pásma" se vztahují k pásmům, která jsou 
povolena jen v jedné zemi, nebo v zemích od sebe vzdálených. (Torremolinos 
1990) 


b. V zemích, kde 2322 - 2400 MHz není povoleno pro amatérskou službu, může 
být úsek pro simplexní provoz FM a převáděče 2321 - 2322 MHz použit též 
pro digitální komunikace. 


c. V zemích, kde není povolen úsek pro úzkopásmové provozy 2320 - 2322 
MHz, mohou být použity pro úzkopásmové provozy následující úseky: 
2304 - 2306 MHz, 
2308 - 2310 MHz. 


Zpět 
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3400 - 3475 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


3400.000
 
3402.000


Úzkopásmové druhy 
provozu 3400.100 - střed aktivity


3402.000
 
3475.000 Všechny druhy provozu  
 
Zpět 
 
   
 


5650 - 5850 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


5650.000
 
5668.000


Amatérská družicová služba 
(vzestupné linky)  


5668.000
Amatérská družicová služba 
(vzestupné linky)


 +


5670.000
úzkopásmové druhy 
provozu (a) 5668.200 - střed aktivity úzkopásmových druhů provozu


5670.000
 
5700.000 Digitální provozy  
5700.000
 
5720.000 ATV  
5720.000
 
5760.000 Všechny druhy provozu  
5760.000
 
5762.000


Úzkopásmové druhy 
provozu (a) 5760.200 - střed aktivity úzkopásmových druhů provozu


5762.000
 
5790.000 Všechny druhy provozu  
5790.000
 
5850.000


Amatérská družicová služba 
(sestupné linky)  


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 5650 - 5850 MHz
 
a) Národní organizace jsou vybízeny, aby informovaly své členy, aby preferovali provoz v obou 
úzkopásmových úsecích.
 
Zpět 
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10 000 - 10 500 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


10.000
 
10.150 Digitální provozy  
10.150
 
10.250 Všechny druhy provozu  
10.250
 
10.350 Digitální provozy  
10.350
 
10.368 Všechny druhy provozu  
10.368
 
10.370


Úzkopásmové druhy 
provozu 10.3682 - střed aktivity úzkopásmových druhů provozu


10.370
 
10.450 Všechny druhy provozu  
10.450 Amatérská družicová služba
 +
10.500 všechny druhy provozu


10.450 - 10.452 - úzkopásmové druhy provozu v 
zemích, kde kmitočtový úsek 10.368 - 10.370 není 
povolen


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 10 000 - 10 500 MHz
 
1. Poznámky 
 
a) V zemích, kde není povolen úsek pro úzkopásmové provozy 10368 - 10370 MHz, je navrhován 
jako alternativní úsek 10450 - 10452 MHz
Zpět 
   
 


24 000 - 24 250 MHz
 
Kmitočet Druh provozu Použití
24.000
 
24.048 Všechny druhy provozu  
24.048 Amatérská družicová služba
 +


24.050
úzkopásmové druhy 
provozu 24.0482 - střed aktivity úzkopásmových druhů provozu


24.050
 
24.250


Všechny druhy provozu 
(nepreferované) (a)


24.125 - přednostní kmitočet pro širokopásmová 
zařízení


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 24 000 - 24 250 MHz


1. Poznámky 
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a) Spodních 50 MHz pásma 24 GHz má amatérská a amatérská družicová služba přiděleno na 
primární bázi, zbývajících horních 200 MHz na bázi sekundární. Úsek pásma pro všechny druhy 
provozu v sekundární části nechť je využíván pouze v těch případech, když preferovaný úsek 
nemůže být využit.
Zpět 
   
 


47 000 - 47 200 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


47.000
 
47.088 Všechny druhy provozu  
47.088 Amatérská družicová služba
 +


47.090
úzkopásmové druhy 
provozu


47.088200 - střed aktivity úzkopásmových druhů 
provozu


47.090
 
47.200 Všechny druhy provozu  
 
Zpět 
   
 


77 500 - 81 500 MHz
 
Kmitočet Druh provozu Použití
75.500 Amatérská družicová služba
 +
76.000 všechny druhy provozu
 (preferované [1])


75976,200 MHz - Preferovaný střed aktivity 
úzkopásmových druhů provozu


76.000 Všechny druhy provozu
 (nepreferované [2])
77.500  


76032,200 MHz - Střed aktivity úzkopásmových druhů 
provozu v některých zemích


77.500 Amatérská družicová služba
 +


77.501
úzkopásmové druhy 
provozu


 
(nepreferované / 
preferované [3])


77500,200 MHz - Preferovaný střed aktivity 
úzkopásmových druhů provozu v zemích mimo CEPT


77.501
 
77.800


Všechny druhy provozu 
(preferovaný úsek)  


78.000
 
81.500


Všechny druhy provozu 
(nepreferovaný úsek)  


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 77 500 - 81 500 MHz
 
1. Poznámky


 
a. Preferováno v těch zemích CEPT, které přijaly EU35.
b. Úsek 77,5 - 78 GHz má amatérská a amatérská družicová služba přidělen na primární bázi a 


v úseku 75,5 - 76 GHz primární status díky ECA poznámce EU35 v CEPT zemích. V ostatních 
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zemích pak sekundární statut. Úsek pásma pro všechny druhy provozu v sekundární části nechť 
je využíván tehdy, nelze-li použít preferovaný úsek.


c. Preferováno v těch zemích, které nepřijaly EU35.
 
Zpět 
   
 


122 500 - 123 000 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


122.250
 
122.251


Úzkopásmové druhy 
provozu  


122.251
 
123.000 Všechny druhy provozu  
 
Zpět 
   
 


134 000 - 141 000 MHz
 


Kmitočet Druh provozu Použití


134.000 Amatérská družicová služba
 +


134.001
úzkopásmové druhy 
provozu  


134.001
 
136.000


Všechny druhy provozu 
(preferovaný úsek)  


136.000
 
141.000


Všechny druhy provozu 
(nepreferovaný úsek) (a)  


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 134 000 - 141 000 MHz
 
a) Mezi 134 a 136 GHz má amatérská a amatérská družicová služba přiděl na primární bázi, 
zbývající část pásma na bázi sekundární. Úsek pásma pro všechny druhy provozu v sekundární 
části nechť je využíván pouze v těch případech, když preferovaný úsek nemůže být využit.
 
Zpět 
   
 


241 000 - 250 000 MHz
 
Kmitočet Druh provozu Použití
241.000
 
248.000


Všechny druhy provozu 
(nepreferovaný úsek) (a)  


248.000 Amatérská družicová služba
 +


248.001
úzkopásmové druhy 
provozu  
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248.001
 
250.000


Všechny druhy provozu 
(preferovaný úsek)  


 
POZNÁMKY ke kmitočtovému plánu 241 000 - 250 000 MHz
 


a) Mezi 248 a 250 GHz má amatérská a amatérská družicová služba přiděl na primární bázi, 
zbývající část pásma na bázi sekundární. Úsek pásma pro všechny druhy provozu v sekundární 
části nechť je využíván pouze v těch případech, když preferovaný úsek nemůže být využit.
 
Zpět
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Stručně o vlastnostech a použití programu BV7 
Josef Plzák, OK1PD


BV7  je  profesionální  software,  vyvinuté  DF3CB k  vyřizování  velkých  objemů 
lístků, jež po mnohaletém vývoji dospělo do dnešní podoby. Lze je stáhnout ze 
stránky  http://www.df3cb.com/bv.  Program  používá  databázový  nástroj  BDE 
verze 5 (a vyšší) - bez něj je program nefunkční! Pokud jej již nemáte stáhněte 
soubor BDE_setup.exe ze stránky  http://www.df3cb.com/bv/bvdl.html a  uložte 
do  jakéhokoliv  pomocného  adresáře  (např.  temp)  a  z  něj  jej  instalujte.  Poté 
instalujte BV7 (z přílohy na CD).


BV7 zpracovává data importovaná ze staničních manažerů a závodních deníků 
(bezchybně spolupracuje s Loggerem 32 i s CTWin). Tato data třídí (buď podle 
značek, chronologicky, či je vybírá podle mnoha dalších provozních specifikací - 
např. pásem, druhů provozu). Žádaná data (postupně vybrané značky, všechna 
spojení v souboru, nebo spojení vybraná podle zadaného kritéria - např. všechna 
OK spojení uskutečněná pomocí RTTY) přenáší do tiskové fronty, v níž probíhá 
další  třídění   -  podle zemí,  podle QSL manažera,  k  odeslání  přes byro,  či  k 
odeslání  direkt.  Při  tomto  třídění  je  respektována  i  organizace  QSL služby 
jednotlivých zemí (např. lístky do USA jsou tříděny podle čísel v prefixech). 
BV7 umožňuje  tisk  jakýchkoliv  samolepek specifikovaných rozměry  a  počtem 
samolepek na stránce (předdefinováno 1490 samolepek od 31 výrobců). Mezním 
případem je jedna "samolepka", jíž je vlastní QSL lístek. Na něm může program 
tisknout  buď  do   formuláře  předtisknutého  na  QSL lístku,  nebo  do  volného 
prostoru mimo text (až 18 spojení s jednou stanicí na jediném lístku!); může tedy 
i vytisknout celý QSL lístek včetně barevného obrázku (finančně nejnáročnější 
varianta). Návrh tisku je velmi názorný. Používají se v něm datová pole vztažená 
k datům spojení, libovolný text a obrázky - vše přehledně rozmístěno na ploše 
odpovídající  ploše lístku. K tisku odpovědí  posluchačům se používá speciální 
formulář odpovědi.


Doporučení autora: nejpraktičtější mi přišlo použít QSL lístky navržené tak, aby 
textová levá část lístku obsahovala všechna stálá data ooperátorovi a stanici, s  
pravou částí rezervovanou pro danou protistanici a pro data spojení s ní. Druhou 
stranu lístku lze využít pro obrázek.


Použití programu postupem "krok po kroku"
1. krok: Import prvního deníku
Po nainstalování programu a při prvním otevření se objeví hlášení "There are not 
log  yet"  -  program  neobsahuje  žádný  deník  -  a  otázka,  zda  chcete  deník 
instalovat. Po potvrzení ("Yes") pomocí "Brouse" vyhledáme z nabídky souborů 
příslušný  staniční  manažer/závodní  deník  a  vybereme  příslušný  deník, 
připravený k exportu; je tedy nutné před prvním otevření vytvořit soubor deníku 
naformátovaného  do  vzájemně  srozumitelného  formátu.  V  každém  případě 
formátem ADIF uspějete.
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 Pomocí  "Start  conversion"  spustíme  přenos  deníku  do  BV7  a  po  doplnění 
požadovaných údajů pomocí "Finish" jej ukončíme. Poté se program samočinně 
otevře. Při použití jiného deníkového formátu nabízí program 26 různých formát, 
včetně  přenosu  souboru  ve  formátu  Excel  Windows.  Start  výběru  z  jiného 
formátu umožní okno výběrer z hlavní nabídky Windows ->Tools (import/export). 
Z řádky  Log Type  vybrat i jiný než nabídnutý ADIF formát, doplní se všechny 
požadovné údaje, vyhledá se a otevře importovaný soubor a odstartuje import a 
převod do formátu BV7.


Program  informuje  o  úspěšnosti  převodu  a  položky  nepřevedené  uloží  do 
chybového souboru, který lze manuálně opravit.
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2. krok: Otevření okna "Hlavní programová nabídka"


Okno obsahuje 4 řádky:
1. řádek zahrnuje hlavní nabídku v šesti sloupcích.


1. sloupec (File) ovládá: deník (import, otevření, zavření); tiskovou 
frontu (zařadit vybranou stanici do fronty, vytisknout tiskovou frontu, 
vytisknout  tiskové  fronty  všech  deníků);  tisk  (nastavení  tisku,  
kontrolní výtisk, tisk fronty); otevření okna "návrh potisku"; 
zavření programu.
2.  sloupec  (Options)  nastavuje  vlastnosti  programu:  konfiguraci  
(všeobecnou ;  pásma a módy;  třídění;  výběr  tiskových formátů  
samolepek; 
nastavení automatického otevírání deníků; 
nastavení pomocného programu BDE); tisková fronta (nastavení,  
odstranění); 
nastavení  stavu  odeslaných  a  přijatých  QSL a  nastavení  data  
zpracování přijatých a odeslaných QS; 
výběr formuláře SWL lístku (odpověď posluchači).
3.  sloupec obsahuje deníkové nabídky:  výběr (značky,  intervalu  
značek,  podle  datumu,  času,  pásma,  módu,  časového  úseku,  
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podle  manažera);  nastavení  filtru  odeslaných  a  přijatých  QSL;  
výběr označených spojení a zrušení výběru; 
listování v deníku; 
výběr všech spojení dané značky ze všech deníků; 
označit/odznačit spojení;  doplnit  vybraná spojení údajem o QSL  
manažerovi; 
označení spojení datem přijetí a odeslání QSL; 
zpracování statistiky deníku; 
vytvoření zápatí pro vybraný deník.
4. sloupec umožňuje výběr oken programu: 
návrh potisku; 
import/export deníků; 
databáze manažerů; 
výběr zobrazení řádků hlavního okna; 
zobrazení více otevřených deníků současně (vedle sebe, za sebou, 
za sebou stupňovitě). 
5. sloupec: nápověda.


2. řádek zobrazuje ikony: nový deník - otevření deníku - nastavení potisku 
-  zkušební  výtisk  potisku  -  tisk  fronty  -  nastavení  tisku  -  počet  
položek ve frontě - vynulování fronty - konfigurace - výběr vzoru  
potisku -  otevření  okna návrhu potisku -  import/export  deníku -  
seřazení otevřených deníků.


3. řádek zobrazuje: 
způsob třídění: okénko pro vložení volačky (výběr hledané značky 
či intervalu značek např.pro vybranou zemi)
okénko poslední značky intervalu značek;
okénko výběru podle pásem;
okénko výběru podle módů;
třídění podle stavu přijatých a odeslaných QSL podle nastaveného 
filtru;
nastavení filtrů přijatých a odeslaných QSL;
odstranění nastavení filtrů;
přidání označených spojení do fronty;


" ze všech deníků do fronty
odznačení filtrů vyhledávání;
okénko pro vložení volačky manažera.


4. řádek obsahuje okenko s volacím znakem uživatele deníku a ikony:  
vybrat vybrat všechna spojení; zrušit výběr; doplnit vybraná spojení 
o QSL manažery z databáze manažerů, spustit statistiku deníku,  
nastavit zápatí potisků platné pro aktuální deník.


Některé nabídky jsou funkční teprve po otevření deníku. Program lze ovládat buď 
výběrem položek z hlavní nabídky, pomocí ikon, či pomocí kombinace CTRL + 
písmeno.
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Krok 3: deníkové okno 
Je  součástí  hlavního  okna  a  otevírá  se  automaticky  po  otevření  deníku. 
Obsahuje celý deník organizovaný v mřížce řádků a sloupců. Obsahuje základní 
informace jako: volací znak, datum a čas spojení, pásmo, mód atd. Dále okno 
obsahuje  doplňující  informace,  jako  volací  znak  deníku,  či  číslo  vybrané 
položky.Vzhled deníku lze upravit postupem z: Hlavní menu - > Log - > Log grid 
setup; v něm lze nastavit barvy znaků a pozadí, mřížku a datumový formát. 


Krok 4: vyhledávání v deníku
Program  používá  postupnou  (inkrementální)  vyhledávací  metodu,  která 
umožňuje  sledování  každé  změny  ve  vyhledávání.  Např.  při  zadání  DL1  se 
zobrazí všechna spojení se všemi stanicemi začínajícími uvedenou kombinací 
DL1.  Dopsáním dalších  znaků  se  výběr  zužuje.  Při  napsání  celé  značky  se 
otevřou všechna spojení s touto stanicí a seřadí se v požadované posloupnosti. 
Výběr lze zúžit fitrováním podle pásem a podle módu.
Lze vybrat i intervaly deníku - např. všechna OK1 spojení (zadáme-li do prvního 
víběrového okénka OK1A a do druhého OK1ZZZ), všechna OK spojení, nebo 
celý deník (zadáním prvního spojení do prvního okénka a posledního volacího 
znaku do druhého).
Výběrová  okénka  lze  ovládat  kliknutím  myší  na  příslušné  okénko,  nebo 
kombinacemi CTRL+  ... :
CTRL C  okénko  Call  Search (volací  znak  hledaného  spojení;  při 
hromadném výběru první spojení v intervalu hledání)
CTRL L Call Range (poslední volačka hledaného intervalu)
CTRL B okénko Band
CTRL M okénko Mode
Pomocí  F11 se  všechna  výběrová  okénka  vynulují.  Vybíráme  okénka  podle 
potřeby, zpravidla jen to první.


Doporučený  postup:  do  BV7  exportovat  pouze  ta  spojení,  na  která  buď 
odpovídáme,  nebo  o  něž  stojíme  a  proto  je  exportujeme  k  vytištění.  Pak  
převedený soubor tiskneme jako celek a ten zadáme tak, že do prvého okénka 
zapíšeme první volací znak v souboru a do druhého poslední. Do tiskové fronty  
převedeme všechna spojení najednou, ale do vlastností (viz dále) zapíšeme tisk  
jediného  lístku  -  to  proto,  abychom  po  vytištění  mnoha  desítek  lístků  jsme 
nezjistili,  že  je  něco  špatně.  Teprve  po  tomto  vzorku  vytiskneme  všechny  
zbývající lístky.


Jinak postupujeme při zpracování lístků expedice. Existuje několik postupů:


Vytiskneme všechna spojení a z nich odešleme ty QSL, kterými odpovídáme na 
přijaté  lístky.  Výhoda:  výtisk  QSL  jako  jediná  operace,  odesílání  z  
připravených  odpovědí.  Nevýhoda:  chybně  přijatá  spojení  buď  
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nepotvrdíme a vyhodíme již vytištěný QSL, nebo navíc složitě doplňujeme 
a  znovu  vytiskneme.  Tento  postup  volí  zpravidla  expedice  používající  
samolepkový  potisk  (skladování  mnoha  tisíc  potištěných  QSL  a  
vyhledávání mezi nimi je velice náročné).


Odpovídáme na lístky tak, jak dojdou: na direkty odpovídáme postupem "první 
tam,  první  ven"  (bez třídění,  respektuje  se  pořadí  založených obálek). 
Doporučuji najednou tiskout řádově pouze desítky lístků, jinak se riskuje, 
že se lístky zatoulají k jinému adresátovi.


Při vyřizování lístků z QSL zásilky od QSL byra není třeba lístky předtřídit, vypíší 
se  pouze  volací  znaky,  zkontroluje  se,  zda  počet  spojení  a  pásma 
souhlasí  a  spojení  se  zařadí  do  tiskové fronty  (viz  dále).  Pokud  něco 
nesouhlasí (zpravidla ta spojení, která jsou nejcennější), se vyhledává v 
deníku podle data přibl. +/- 20 min.: hledá se podobný volací znak, který 
pak opravíme (viz dále).


Krok 5: navigování deníkem
K navigaci lze použít: 


Šipku vzhůru (přejde se na předchozí záznam)
Šipku dolů (přejde se na následující záznam)
Pg Dn (přejde se o 10 spojení dál)
Pg Up (přejde se o 10 spojení zpět)
CTRL END (přejde se na poslední záznam)
CTRL HOME (přejde se na první záznam)


Krok 6: tisková fronta
Ta tvoří  jádro programu. Jde o dočasný zásobník spojení určených k výtisku. 
Koncepce  tiskové fronty  pomáhá  k  plnému  využití  samolepkových  archů, 
umožňuje předčasně ukončit práci - program zachová tiskovou frontu do příštího 
otevření programu a tím dovoluje vytvářet velkou zásilku lístků již seřazených 
podle pravidel QSL služby (pokud je program nastaven do režimu alfabetického 
třídění   k  expedici  QSL  prostřednictvím  QSL  služby).  Díky  tomuto  režimu 
nevyžaduje zásilka lístků dodatečné ruční seřazování. 


Způsob třídění lístků ve frontě se stavuje ve sloupci Options -> Configuration -> 
Sorting -> Sort order -> zatržením buď "First in, first Out", nebo "Alphabetical".
Ukládat  spojení  do  tiskové  fronty  lze  pomocí  klávesy  F2,  jediné  uložení  se 
vytiskne  pomocí  Shift  F2  a  vytištění  celé  fronty  buď  z  nabídky  File  -> Print  
Labels, nebo kombinací CTRL P.


Uložená spojení se zobrazují v okně tiskové fronty,  pořadí spojení se plynule 
upravuje (je-li zadáno abecední třídění). Kliknutím pravým tlačítkem myši na toto 
okno  se  otevřou  možnosti  navigovat  v  okně,  zrušit  vloženou  řádku,  vybrat 
všechny řádky, zrušit výběr, zvolit způsob třídění.


6







Editace spojení (oprava dat spojení, vložení nového spojení do deníku). 
Při opravě nesprávně zapsané značky (nejčastější oprava) je třeba nejdříve tuto 
značku  najít.  Pomocí  F5 přepneme  vyhledávání  podle  datumu  a  času.  Obé 
zapíšeme do vyhledávacích okének a prohledáme v časovém intervalu (+/- 20 
min.), zda se v deníku vyskytne podobná značka. Příslušný řádek si kliknutím 
označíme a pomocí F4 vyvoláme okénko, v němž lze opravit či doplnit jakýkoliv 
deníkový údaj. Po potvrzení (+) se příslušný řádek v databázi spojení přepíše.


 


Přehled instrukcí a jejich ovládání pomocí klávesových kombinací


File and Print Commands Instrukce soubory a tisk


Sh CTRL N New log (only ADIF import) Nový deník
CTRL O Open log Otevři deník
CTRL F4 Close log Uzavři deník
F2 Fill Print Queue with QSOs of active log Vlož QSO do tiskové fronty
F2 plus CTRL P „   +  Print „  a vytiskni
F3 Fill Print Queue with QSOs of all open logs Vlož QSO ze všech deníků do tiskové fronty
F3 plus CTRL P „   +  Print „  a vytiskni
F12 Label Print Options Vlastnosti potisku
CTRL R Print Preview of Labels Zkušební tisk potisku
CTRL P Print Labels Tisk potisku


Printer Setup Nastavení tiskárny
CTRL L Load label design Výběr návrhu potisku
ALT X Exit BV Ukončení BV
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Options Vlastnosti
CTRL G Configuration Konfigurace programu
CTRL Q Show Print Queue status Zobrazit stav tiskové fronty
CTRL E  Empty Print Queue Zrušit tisk. frontu
F5 Toggle Log Display Index Přepíná vyhledávání Call/Datum
Sh F5 Toggle Back Log Display Index „  zpět
Qs Set QSL sent flags Nastavuje návěští u odeslaných QSL
Qr Set QSL received flags „  u přijatých QSL
Sh CTRL D Set QSL sent/rcvd date Nastaví datum přijatých a odeslaných QSL
Sh CTRL A  Answer SWL Cards Přepíná do režimu posluchačských QSL


Search Commands Instrukce vyhledávání
Alt C Jump to call search field Výběr přechází do okénka „volací značky“
Alt R Jump to second call search field „ „poslední QSO v řadě" 
Alt B Jump to band search combo box " "výběr podle pásem"
Alt M Jump to mode search combo box " "výběr podle módu"
Alt D Jump to date search field Výběr podle datumu
Alt T Jump to time search field   "          času
Alt E Jump to second date search field Přechází do druhého data časového intervalu výběru
Alt L Jump to second time search field   " času "
Alt G Jump to manager search field   " okénka "manažer"
Qs Filter for QSL sent flags Filtruje podle nastaveného návěští u odeslaných QSL
Qr Filter for QSL received flags   " "  u přijatých QSL
F7 Filter marked QSO's Filtruje označená spojení
F11 Wipe search fields Ruší nastavení výběrového filtru


Log Commands Obsluha deníkového okna
"Šipka dolů" Move to next QSO record Přechod na další záznam
"Šipka nahoru" Move to prior QSO record    " na předchozí záznam
Pg Dn Move 10 QSO’s forward   " o 10 QSO dopředu
Pg Up Move 10 QSO’s backward   "   " dozadu
CTRL End Move to the last QSO record   " na poslední záznam
CTRL Hohe Move to the first QSO record   " na první záznam
CTRL A Select all QSO's of this Call Vyhledat všechna spojení dané stanice
Sh "Šipka dolů" Select row down Rozšíří označení o následující řádku
Sh "Šipka nahoru" Select row up   " předchozí řádku
Esc Unselect Zrušit
CTRL"Šipka vlevo"Fill Print Queue with selected QSO's Převod označených řádků do fronty
Alt F7 Mark QSO Označuje spojení (červeně)
CTRL F7 Remove all QSO Marks Odstraňuje označení
CTRL F Fill QSO Record(s) with QSL ManagerDoplňuje záznamy spojení údajem "Manažer" 
F8 Toggle QSL sent flags (N > Y > B > D > !) Přepíná návěští QSL odeslané: ne-ano-byro-


direkt-nikdy
F9 Toggle QSL received flags (N > Y > B > D > !)   " QSL přijaté "
Sh CTRL S Log Statistics Deníková statistika
Sh CTRL F Footer Lines Zápatí potisku
Sh CTRL G Log Grid Setup Nastavení deníkové mřížky


Windows Commands Nastavení oken
CTRL D Show Label Designer Window Ukaž okno návrhu potisku
CTRL T Open the Tools Window Otevři "Nástroje" (import/export deníků)
CTRL M Open the QSL Manager Window   " "QSL manažeři"
F4 Show QSO Edit Window Ukaž okno "Editování spojení"
F10 Show Print Queue Window   " "Tisková fronta"
F6 Jump to next open log Přejdi na další otevřený deník
Sh F6 Jump to previous open log   " předešlý   "
Sh CTRL C Cascade log windows Otevřené deníky zobrazit do kaskády
Sh CTRL T Tile log windows horizontally   " " za sebou
Sh CTRL V Tile log windows vertically   " " vedle sebe
Sh CTRL M Maximize all log windows Zvětši deníky na maximální rozměr


Help Commands Instrukce nápovědy
F1 Show this help file Zobraz tento soubor nápovědy
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Význam ikon a instrukcí zadávaných kombinací klávesnic


Tato část má poskytnout přehled použitých ikon a klávesnicových instrukcí. 
Porovnáním s předchozím přehledem a českým zněním instrukcí bude možná 
rychlejší orientace v ovládání programu.
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Návrh potisku
Jde  o  druhou  nejdůležitější  součást  programu.  Lze  ji  otevřít  prostřednictvím 
menu (Windows ->Label Designer),  poklepem myší na 11. ikonu na 2. řádce, 
nebo klávesnicovou kombinací CTRL D.


Prvky nákresu potisku
Okno návrhu obsahuje jednak plochu, na níž se ukládají jednotlivé části potisku 
a dále tlačítka nástrojů.
Při prvním otevření programu se automaticky vyvolá vzorek potisku. 
Plocha okna má světle  žlutou barvu a  je  opatřena měřítky  na osách X a  Y. 
Rozměry plochy jsou definovány v nabídce LAYOUT SETTINGS. Na žluté ploše 
se vymezuje (zadáním rozměrů) plocha odpovídající velikosti budoucí samolepky 
nebo QSL lístku. Tato plocha je bílá, v programu je pojmenována "printible area". 
Při  návrhu  většího  počtu  samolepek  na  základní  stránce  se  navrhuje  jediná 
samolepka, ta se pak rozkopíruje samočinně na celou stránku.
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Na tiskové ploše se rozmisťují tiskové prvky:
Data field: pole, na něž se přenese informace z tiskové fronty (HISCALL, DATE, 


TIME, BAND, RST, MANAGER). Pokud je tištěno více spojení na jedné 
tiskové ploše, jsou datům předřazena písmena odpovídající pořadí datové 
řádky.


Text:  jakákoliv  alfanumerická  kombinace  v  délce  max.  jedné  řádky  (např. 
sdělení: "OK1PD is confirming to" předřazené před "HISCALL" ) 


Memo: text přesahující jednu řádku
Shape: kreslené útvary (čáry, kružnice, pravoúhlé útvary)
Image: obrázky stažené ze souborů ve formátu bmp, jpeg, wmp, emf, ico
Expressions: kombinace datového pole a textu.
Tiskové prvky jsou přístupné ve sloupci ikon vlevo od plochy, nebo postupem 
Edit -> Add new element -> Data field/Text/Memo/Shape/image.


1. Před návrhem se definují základní vlastnosti návrhu:
Layout settings:Vybírá se samolepka, nebo se volí uživatelské rozměry plochy 


QSL lístku (viz obrazovka - návrh potisku na QSL). Stanoví se rozměry 
papíru a rozměry tiskové plochy.


Design  opttions:  volí  se  jednotky  (cm),  použití  návrhové  mřížky  (žádoucí!), 
rozměry mřížky a rámce prvků.
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2. Na papíru se načrtne první idea potisku.


3. Na vymezenou tiskovou plochu na obrazovce se stáhnou příslušné tiskové 
prvky a vytvoří se první návrh potisku. Pomocí desti ikon ze 4. řádku se pole 
vycentrují vůči sobě.


4. Návrh se rediguje pomocí ikon: 18. ikonou (Add missing field automatically, 
nebo pomocí  CTRL A)  se  přidají  chybějící  pole,  19.  ikonou  (Adjust  all  QSO 
lines/CTRL J)  se  seřadí  pole  vůči  mřížce,  pomocí  20.  ikony  (Analyse  layout 
setting)  se  zkontroluje,  zda  nedochází  k  přesahům  polí  a  jiným  tiskovým 
narušením.


5. Testování: zvláště u návrhu přímého potisku QSL je důležitá vysoká pečlivost 
odměření  a  rozložení  polí  na  ploše;  před  prvním  tiskem na  QSL je  vhodné 
pomocí zkušebních tisků na papír doladit konečné umístění jednotlivých polí tak, 
aby oku lahodila... 


Nejjednodušší postup návrhu potisku:
1. Otevřít  "Designer  Window"  a  pomocí  CTRL  N  nastartovat  "Layout 
Wizzard" .
2. Vybrat buď tisk samolepek, nebo potisk QSL.


 Samolepky:
Vybere se výrobce
Vybere se výrobek


3. Stanoví se rozměry papíru,  okraje,  velikost samolepky a mezery mezi  
samolepkami, orientace tiskové stránky


4. Stanoví se počet řádků dat a počet řádků zápatí, mezery mezi řádky  
5. Na nabídce ikon vlevo od plochy si kliknutím otevřeme nejdříve nabídku 
Memofileds, z ní se vybere rozložení polí, navrhne se struktura záhlaví (Header 
section), zápatí a deníkový řádek. Pomocí nabídky Field Properties  se nastaví 
formáty a umístění všech polí. Práci si můžeme usnadnit otevřením příkladu z 
nabídky  File -> Load -> Jméno souboru  a tento vybraný potisk upravit podle 
svých potřeb a vkusu. Konečný návrh lze dozdobit  linkami (např. oddělujícími 
záhlaví od řádkú se spojeními), doplnit textem či obrázkem.
Podobně se postupuje při návrhu potisku QSL, pouze v bodu 2. se vybere potisk 
QSL a  v  kroku  3  se  umístí  na  plochu  tak,  aby  byla   poloha  QSL přesně 
definována vůči tiskárně.
Po  ukončení  návrhu  následuje  zpravidla  série  kontrolních  tisků,  po  nichž  se 
návrh uloží do souboru.
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Více v: bv7manual.pdf (anglicky)
Nápověda programu BV7 (anglicky)
          Do kap. 3.
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BV QSL Management and Label Printing - Version 7 
Welcome to BV Version 7 – the professional software for the QSL Management and Label/QSL Printing. This documentation explains 
all its features and includes a step-by-step introduction into BV. 



 



Introduction 
Foreword 



Many of you know former versions of BV. The main reason to release Version 7 is a completely re-
designed Visual QSL Label Designer. The BV Version 6 Label Designer was too complicated to use and 
did not offer the features and tools the user would expect from a professional design program. 



The history of BV began as a DOS program in 1989 when the Bavarian Contest Club (BCC) had a major 
Contest DXpedition to Luxembourg as LX7A. As the QSL manager, I had to confirm some 30,000 QSO’s 
then. The intension was to print as many different band QSO’s as possible onto one single label - sorted by 
bands - and to ignore duplicate contacts. 



Since then BV has gained many thousand users. The amount of labels printed with BV is not countable any 
more. 
 



About the author 
The author, Bernd Koch, DF3CB, is a radio amateur since 1976, very active as DXer and contester and 
working as a professional software developer. 



http://www.df3cb.com 



 



Introduction 
BV is a professional software for the QSL Management and Label/QSL Printing under Windows® - 
developed and distributed by Bernd Koch, DF3CB, since 1989.  



It is mainly designed for the contester and QSL manager with high QSL quantities but useful for all other 
QSL'ing purposes as well. 



BV is freeware! BV is only available via the Internet. No mail delivery, no exceptions! 



BV Website: http://www.df3cb.com/bv 
Features 



General 



- Multiple log application - very useful for multi-call DXpeditions. 



- Comfortable and fast log search capabilities. 



- QSL manager database support plus manager import and export. 



- Display logs sorted by call signs, chronologically (sorted by date and time) or by QSL managers, to find all 
stations that a particular manager handles. 



- Answer SWL cards. 
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- Edit wrong log data. 



- Footer Lines, Statistics etc.  



- Start printing at label position # (label sheet saver). 



- Includes all UHF/SHF and Microwave bands now, all new digital modes and sub modes. 



- Reverse printing, print a range of pages. 



- The QSL manager is now stored in the log to avoid confusion for stations with changing QSL managers. 



- New log fields (columns) "Sub Mode" for all the new digital modes, "QSL Manager", "Date QSL sent" and 
"Date QSL received". 



- Fully customizable log grid options. 



- Unlike BV6, log sizes greater than app. 120,000 QSO’s can be imported now into one log. 



- The BDE (Borland Database Engine) does not need to be set anymore - BV7 sets all relevant parameters 
automatically. 



- New improved setup program. 



 
QSL Labels 



- Print multiple QSO's (up to 18) for the same call sign on one common label. 



- Label printing on any sizes and formats or direct printing on QSL’s without labels. 



- Many, many sort and select criteria for printing QSO's, e.g. ignore duplicate contacts. 



- Sorted printout of QSL labels in accordance with the QSL bureau rules. 



- Sorted printout of US call signs by call districts. 



- Print particular selected or marked QSO’s. 



- Supports reports with 6 digits (like 599+20). 



 
Visual QSL Label Designer 



- Very flexible Visual Label Designer. Completely re-designed. No more try and error. 



- 1490 predefined label formats from 31 manufacturers. 



- Layout can completely be customized incl. colored printing, graphics etc. 



- New layout wizard. 



- Maximum of 18 QSO lines. 



- Move and position layout elements precisely via the keyboard. 



- Rotate text and data fields. 



- Expressions (data fields plus text). 
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- Memo fields for large text. 



- Support for JPEG image files. 



- Cut, copy and paste of elements, undo function, send to back, bring to front. 



- Grouping of elements. 



- X-Y-position indicator for all elements. 



- Add missing fields and QSO lines automatically. 



- Analyze wrong layout settings. 



- Create layout templates automatically. 



- Double-click to change element attributes. 



- Printer setup. 



- File history. 



- Prompt before closing a changed label layout (works now). 



- Prints on any Windows®-supported printer. 



 
Log Conversion Utility 



- Great and flexible log import, export, log merge and maintenance capabilities. Completely redesigned. 



- Imports 36 different logbook formats like ADIF (Amateur Data Interchange Format), any dBase, ASCII and 
CSV ("comma separated value" files), CT, NA, TRLog, WF1B and many others.  



- Update mode when importing into existing logs. 



 



Copyright Information 
BV is copyright by Bernd Koch, DF3CB. 



BV Website: http://www.df3cb.com/bv 



Installation 
Installation 



BV Version 7 is designed for Windows 95, 98, NT, ME and 2000. It is important to read and follow these instructions before you 
download. 



BDE (Borland Database Engine) 



- BV requires a BDE (Borland Database Engine) installation on your computer. BV will not run without the 
BDE! The BDE is a set of database drivers and includes an administration program. 



- The BDE installation is necessary only once. 



- The BDE version needs to be at least 5.0! 
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- Users of BV Version 6 have usually BDE version 3.5 installed. If you want to upgrade to BV Version 7, you 
must upgrade your BDE installation to 5.0 - otherwise BV7 will not work! The upgrade will not overwrite 
your existing configuration and is compatible with BV6. 



- Download the installation software bde_setup.exe for free at: http://www.df3cb.com/bv/bvdl.html. The file 
size is 3.9 MB. 



- Save the file in a temporary folder on your hard disk (for example in C:\temp). 



- When the download is finished, double-click on the file bde_setup in your temporary folder to start the 
installation of the BDE. Follow the instructions in the setup program. It is recommended to install it in the 
program folder C:\Program Files\BDE. 



- With BV Version 7, the BDE does not have to be set up any more. 
BV Version 7 



- Download the installation software bv7_setup.exe for free at: http://www.df3cb.com/bv/bvdl.html. The file 
size is 1.5 MB. 



- Save the file in a temporary folder on your hard disk (for example in C:\temp). 



- When the download is finished, double-click on the file bv7_setup in your temporary folder to start the 
installation of BV7. Follow the instructions in the setup program. It is recommended to install it in the 
program folder C:\Program Files\BV7. Do not install it in your BV6 program folder! 



BV Version 6 to 7 Upgrade 



- Since the formats of the logs and layout files have changed, I have provided the upgrade program BV6to7. It 
is available at: http://www.df3cb.com/bv/bvdl.html. The program is packed in a ZIP file. The file size is 590 
kB. 



- When the download is finished, double-click on the file bv6to7.zip, unzip the file anywhere using an unzip 
program, for example WinZip. Run the extracted program BV6to7, after you have installed BV Version 7. It 
is self-explaining. You can convert all your label layouts, program settings and all or only particular log files. 



Overview 
Overview 



BV consists of three major parts (windows): 



- The main Log Search Window. See chapter BV Step by Step Introduction and Command Overview. 



- The Label Designer Window. See chapter Designer Introduction. 



- The Tools Window, a log import/export utility. See chapter BV Tools. 



 



There are more sub windows and features like 



- The Configuration dialog, 



- The SWL Mode and 



- The QSL Manager window. 
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BV Step by Step 
BV Step-by-Step 



There are always three ways to open sub windows or to perform program actions: 



- Via the main program menu. Main Menu commands are highlighted in red in this documentation. 



- By clicking on buttons. Buttons are highlighted in blue-green and are underlined in this documentation. 



- By using special shortcut keys, e.g. . 



It is recommended to learn and use the shortcut keys. 



 



The follow chapters give you a quick tour through BV: 



Step 1 - Import the first log  



Step 2 - Main Program Window  



Step 3 - Log Window(s)  



Step 4 - Log Search  



Step 5 - Navigating through the Log  



Step 6 - The Print Queue  



 



Step 1 - Import the first log 
Start BV7. The program starts with a splash (information) screen, which disappears as soon as the program 
and its configuration are initialized. The main (and still empty) Log Window opens first. 



The first step is to create a BV log file by importing another log file. If you start BV for the first time, it 
notices that there no logs yet: 



‘There are no logs yet. Do you want to let BV create a sample log file?’ 



 



- Confirm with Yes. 



- Click on the Browse button and select the file sample.adi.  



- Enter your call sign and click on Start Conversion.  



- Click on the Finish button after the quick import. 



- The new created BV log will then automatically be opened. 



 
Next step: 



Step 2 - Log Window Overview  
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Step 2 - Main Program Window 
Click on the Maximize system icon in the log window or press  to adjust the log window to 
the maximum size. Resize the entire program window by dragging the handle in the lower right corner to a 
convenient size  



The Main Program Window consists of  



- a main menu, 



- a command toolbar, 



- a log search toolbar, 



- the print queue window, 



- one or more log windows and 



- a status bar at the bottom. 



 



Some of these elements are not always visible or can be made invisible. The log search toolbar for example 
is only then visible when at least one log is open. The toolbars and the print queue window can be dragged 
and docked to other positions or "dock bars" by moving the left drag handle while you keep the left mouse 
button pressed. They can also be moved out of the main program window. The positions are saved and 
restored at next BV program start. 



There are always three ways to perform commands and program actions: 



- via the main program menu,  



- by clicking on buttons or 



- by using special shortcut keys, e.g. . 



It is recommended to learn and use the shortcut keys. 



 
Next step: 



Step 3 - Log Window(s)  



Step 3 - Log Window(s) 
The log window displays the entire log in a grid which has columns for information like call sign, date, 
time, band, mode and so on. Every QSO record is displayed (sorted) in rows. The log window contains 
additional information like the log’s call sign or the number of selected records. 



The appearance of the log grid can be customized in the Log Grid Setup. 



 
Next step: 



Step 4 - Log Search  
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Step 4 - Log Search 
BV uses an incremental log search method. This means that the log search will be performed after every 
keystroke or change of the combo box values in all open logs. Therefore you see your search results 
immediately. 



Begin to enter a call sign you can see in the log, e.g. DL1IAO, into the left search field of the search 
toolbar: 



  



While you enter the call sign, the incremental search mechanism tries to find the first QSO record that 
matches with the entered search values and displays a range of the log. As soon as there is an exact (call 
sign) match, only the QSO’s for the particular match are displayed. 



There are many more search fields in the search toolbar. They are used to apply further search and filter 
functions to the log. Use the  key or  key to jump to the next input field or use the shortcut keys:  



 



 Enter a particular call sign you want to lookup in the first field. 



 Optionally, a second call sign or prefix can be entered in the second call search field for 
call sign range searches. This is useful to limit the search results or the search range. Note that, due to the 
alphabetical character order, the prefix in this field has to be "greater" than in the first call search field. 
Otherwise there will be no results. 



 Band combo box. Choose a specific band by clicking on this combo box. The values of 
this combo box can be defined in the Configuration - Combo Boxes 



 Mode combo box. Choose a specific mode by clicking on this combo box. The values of 
this combo box can be defined in the Configuration - Combo Boxes 



 



Pressing the function key  clears all search fields. 



 
Next step: 



Step 5 - Navigating through the Log  



Step 5 - Navigating through the Log 
You can easily navigate through the log by using the cursor keys: 



 



  Move to next QSO record 



  Move to prior QSO record 



  Move 10 QSO’s forward 



  Move 10 QSO’s backward 
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 Move to last QSO record 



 Move to first QSO record 



 
Next step: 



Step 6 - The Print Queue  



Step 6 - The Print Queue 
One of the basic concepts of BV is the Print Queue. The print queue is a temporary container holding the 
data of the QSO’s to be printed on QSL labels or QSL cards.  
The QSO data is not immediately printed. Instead, it is first sent into the print queue. The purpose behind this idea is that the program 
has to wait at least so long until a full label sheet can be filled without loosing expensive labels. The other, sometimes more practical 
reason is that you first can do your "paper work" and when having done that – print the labels. Another advantage is that you can exit 
the program and continue later – the print queue is still there. 



There are several ways to put QSO’s of the logs into the print queue, as this is the most frequently used BV 
function. 



Press the  key now or click on the  button. The warning 'Do you want to print all calls?' is issued but 
say Yes (Confirm simply with ). Watch the log window processing QSO’s now and how the print 
queue window on the left fills. Watch also the number of created labels increasing in the status bar. 



How and under which conditions the print queue is filled, can be defined in the Configuration - Sorting. 



More on filling the print queue is explained in the chapter Fill the Print Queue. 



 



The next steps are not yet available but will follow soon. 



 



 



BV Log Window 
Command Overview 



File and Print Commands 



  New log (only ADIF import) 



  Open log 



  Close log 



  Fill Print Queue with QSOs of active log 



   plus   



  Fill Print Queue with QSOs of all open logs 



   plus  



  Label Print Options 
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  Print Preview of Labels  



  Print Labels 



  Printer Setup 



  Load label design 



  Exit BV 



   
Options 



  Configuration 



  Show Print Queue status 



  Empty Print Queue 



  Toggle Log Display Index 



  Toggle Back Log Display Index 



  Set QSL sent flags  



  Set QSL received flags  



  Set QSL sent/rcvd date 



  Answer SWL Cards 



   
Search Commands 



  Jump to call search field. See: Search for Call, Band, Mode etc. 



  Jump to second call search field (range search). See: Search for 
Call, Band, Mode etc. 



  Jump to band search combo box. See: Search for Call, Band, 
Mode etc. 



  Jump to mode search combo box. See: Search for Call, Band, 
Mode etc. 



  Jump to date search field. See: Search for Call, Band, Mode etc. 



  Jump to time search field. See: Search for Call, Band, Mode etc. 



  Jump to second date search field (range search). See: Search for 
Call, Band, Mode etc. 



  Jump to second time search field (range search). See: Search for 
Call, Band, Mode etc. 
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  Jump to manager search field. See: Search for Call, Band, Mode 
etc. 



  Filter for QSL sent flags 



  Filter for QSL received flags 



  Filter marked QSO's 



  Wipe search fields 



   
Log Commands 



  Move to next QSO record. See: Log Navigation 



  Move to prior QSO record. See: Log Navigation 



  Move 10 QSO’s forward. See: Log Navigation 



  Move 10 QSO’s backward. See: Log Navigation 



  Move to the last QSO record. See: Log Navigation 



  Move to the first QSO record. See: Log Navigation 



  Select all QSO's of this Call 



  Select row down 



  Select row up  



  Unselect  



  Fill Print Queue with selected QSO's  



  Mark QSO 



  Remove all QSO Marks  



  Fill QSO Record(s) with QSL Manager  



  Toggle QSL sent flags (N=no > Y=yes > B=bureau > 
D=direct > !=never) 



  Toggle QSL received flags (N > Y > B > D > !) 



  Log Statistics  



  Footer Lines  



  Log Grid Setup  
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Windows Commands 



  Show Label Designer Window 



  Open the Tools Window (import/export) 



  Open the QSL Manager Window 



  Show QSO Edit Window 



  Show Print Queue Window 



  Jump to next open log 



  Jump to previous open log 



  Cascade log windows. See: Arranging the Log Windows 



  Tile log windows horizontally. See: Arranging the Log 
Windows 



  Tile log windows vertically. See: Arranging the Log Windows 



  Maximize all log windows. See: Arranging the Log Windows 



   
Help Commands 



  Show this help file 



  Search help file 



   



 



File 
New log 



Create new BV log files via  
- the main menu File | New Log... or 



- by clicking on the  button in the main toolbar or 



- by using the shortcut key . 



 



Note: Only ADIF (Amateur Data Interchange Format) files can be imported here! Most logbook types offer 
ADIF export. If you want to import other log types, choose the Tools Window.  



 



- Click on the Browse button to select an ADIF log to be imported. 
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- Specify a BV log file name. Just type the filename – log path and file extension are added automatically.  



- Enter your call sign and finally 



- Click on the Start Conversion button, as soon as it is enabled. 



- Click on Finish to close the dialog as soon as the conversion (import) is finished 



 



The just generated BV log can then be opened. 



 



See also: 



Open log  



Close log  



Open log 
Open BV log files via  
- the main menu File | Open Log or 



- by clicking on the  button in the main toolbar or 



- by using the shortcut key . 



Press the  key once – the first entry will be highlighted. Press a character for fast navigation if you have a 
long log file list. Press  to open one selected log file or click on the Open button. 



Note: You can choose several logs to open at one time by keeping the  key pressed and selecting the 
files with mouse clicks or a range of log files by keeping the  key pressed. The bottom status bar 
displays how many files are selected and displays the call of the selected log. 



Note: Close the window by pressing the  key if you want no action or click on the Cancel button. 



Note: The logs are located in the sub folder logs of the BV7 program folder. Each log consists of three files: 
logname.bv7, logname.dbf and logname.mdx. 



Note: Logs can automatically be opened at each BV program start if you specify the logs to be opened in 
the Configuration - Auto Open Logs.  



 



See also: 



Close log 



Close log 
Close BV log files via  
- the main menu File | Close Log or 



- by clicking on the  button in the main toolbar or 
- by clicking on the log window’s close button in the upper right corner or 



- by using the shortcut key . 
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Note: The open logs do not need to be closed explicitly before you exit BV. 



 



See also: 



Close log 



Fill the Print Queue 
Print Queue 
There are several ways to put QSO’s of the logs into the print queue as this is the most frequently used BV function.  As explained 
above, the print queue is a temporary container holding the data of the QSO’s to be printed on QSL labels or QSL cards. It collects data 
until a label sheet is full which then can be printed and it can also collect data from different, open logs. 



F2 
Usually one can say: "what you see is what you print". That’s (almost) true, depending on the switches in the Configuration - Sorting. 
If you see the entire log and press  to fill the print queue, the entire log will be put in there indeed. If you have typed a particular 
call sign in the log search field for call signs, you will see only one or several QSO’s in the log with this station. When you press  
now, only the QSO’s for this particular call sign will be put into the print queue. 



It is mentioned already – the shortcut key for this action is . Alternatively you can use 
- the main menu item File | Put QSO’s of active Log in Print Queue or 



- by clicking on the  button in the main toolbar. 



F3 



If you have several logs open and want to let BV collect and print QSO data from all open logs for a 



particular call sign, press  instead or click on the  button. QSL managers who get requests for 
several DXpedition calls in one envelope use this feature. 



 



Because this function is used so frequently, there are other ways to fill the print queue. 
Drag and Drop 



You can drag QSO’s from the open, active log into the Print Queue Window (the print queue window can 
be opened with the function key ). Click the left mouse button. Hold down the button, drag the element 
to the print queue window on the left and release the mouse button. Only one QSO is transferred into the 
print queue, the one that is highlighted in the log.  
Selecting QSO’s 



To put or drag and drop more than one QSO record into the print queue, you have to select particular QSO 
records. 



- You can select multiple, non-contiguous rows by keeping the  key pressed and clicking on particular 
QSO rows.  



- To select contiguous rows, keep the  key pressed and use the  or  keys. 



- To select all QSO’s for one particular station, press the shortcut key .  



All selected QSO records are highlighted and the number of selected records appears in the top panel of the 
active log window. A selection of QSO records can be put into the print queue with 



-  or 



- Drag and drop or 



- With the function key   
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Cancel a selection 



A selection can be cancelled by pressing the  key or by clicking on the select counter in the top panel 
of the active log.  



 



Note:  /  fills the print queue according to the rules as set in the Configuration - Sorting, for example 
sorted printout chronologically or by bands or modes. If there is a QSO for a particular call already in the 
print queue and you perform another  / , the program discovers this and appends the new data to the 
old one! The new QSO’s are not merged but appended. This will break the rules as defined in the 
Configuration - Sorting but this can be useful at times. 



Note: If some or all of your QSO’s do not appear in the print queue, then your QSO’s have apparently a 
"QSL sent flag" "Y = QSL sent" which means that the QSO was already printed in the past. If you want to 
print it nevertheless, change the settings in the Configuration - Sorting. 



 



See also: 



Fill the Print Queue and Print  



Show Print Queue status  



Empty Print Queue  



Fill the Print Queue and Print 
 is used to fill the print queue and to print the label or QSL card directly after this action. This 



should only be used if you handle card by card and if you print directly on QSL cards. It shall not be used if 
you use label sheets with more than one label per page! 



 



See also: 



Fill the Print Queue  



Show Print Queue status  



Empty Print Queue 



Label Print Options 



The Label Print Options offer you handy features before you Print Labels. Open the dialog via 
- the main menu File | Label Print Options or 



- by clicking on the  button in the main toolbar or 



- by using the shortcut key . 



Print 



- All pages 



This is the default. All label pages/QSL cards will be printed. 
- Print pages from… to… 



If you have a very large, filled print queue, it could be better at times to print only a range of label sheets 
and continue at another time. 











 18 



First page 



- Start printout at label # 



It often happens that you have a few labels left on a label sheet and you don't want to waste them (label 
sheets are expensive). This option lets the printout start at a particular, specified label position you enter 
here. Take a look at your used label sheet and count all used labels until the first unused label. Start 
counting in the first column and go down the same column (BV prints first column 1, then column 2 and so 
on). The first unused label is the one you enter here. 



Note: This option is automatically reset after a printout. 
Reverse print order 



This is useful when you print directly on QSL cards. It is a "last in, first out" function: Z..A is the print order 
instead of A..Z. 



 



Note: You can always see what you print when you perform a Print Preview of Labels. 



 



See also: 



Print Preview of Labels  



Print Labels  



Print Preview of Labels 



Perform the Print Preview by going via the main menu File | Print Preview of Labels or by clicking 
on the Print Preview button or by using the shortcut key . You can scroll through all generated 
print pages. 



The print preview is then useful when you are designing or modifying a Label Layout or when you have set 
Label Print Options. 



 



See also: 



Label Print Options 



Print Labels 



Print Labels 



This is what the program’s purpose is all about. 



As soon as you have some data in the Print Queue and the right Label Layout, you are ready for the 
printout. 



Print the Labels or QSL cards by going via  



- the main menu File | Print Labels or  



- by clicking on the  button or  
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- by using the shortcut key . 



Be sure to have set the right printer in the Printer Setup. 



The Print Queue is deleted after the printout - either automatically or it has to be deleted manually – 
depending on the Configuration - General.  



Note: BV offers additional Label Print Options to print just a range of pages, to start the printout at a certain 
label position or to perform a reverse printout order. 



 



See also: 



Print Preview of Labels  



Label Print Options  



Printer Setup 
This chapter is not yet available. 



 



 



See also: 



Print Preview of Labels  



Label Print Options 



Print Labels  



Options 
Show Print Queue status 



The command  shows you information about the print queue and the loaded, active label design 
in a message box. It gives information about 



- how many labels and label sheets (or QSL’s) there are in the print queue to be printed, 



- how many QSO and footer lines the loaded label layout has and 



- about the print queue sort order  - alphabetical or first in, first out 



 
The number of labels in the print queue can always be seen in the bottom status bar of the main program window.  



- You can click on this information panel to open the print queue information message box or 



- through the main menu Options | Print Queue or 



- by clicking on the  button. 
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See also: 



Empty Print Queue 



Empty Print Queue 



The command  empties (deletes) all records of the print queue. This command should be used 
with caution and only used if you have accidentally filled the print queue with wrong records you did not 
intend to print. 
To empty the print queue, use either  



- the main menu Options | Empty Print Queue or  



- click on the  button or  



- use the shortcut key  or 



- by typing the key word EMPTY into the call sign search field 
 



To delete single, particular entries of the print queue,  



- be sure that the print queue window is open -  



- select the record to be deleted by using the cursor keys together with the  key:  or  and  



- delete it by using the key combination . 



There is a context popup menu available on right mouse click when you position your mouse cursor over the print 
queue window. 



 



See also: 



Show Print Queue status  



Toggle Log Display Index 



The command  switches between the three available log indexes. The log index determines the sort 
(display) order of the open log(s). The log can either displayed sorted 



- by call signs, 



- chronological (sorted by date and time) or 



- sorted by QSL managers. 
According to the used log index, some of the search fields in the search toolbar change. 
To switch the log index, use either  



- the main menu Options | Toggle log index or  



- click on the "Sort" panel on the left side in the bottom status bar or  



- use the shortcut key  or 



-  to toggle back. 
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When switching from Call index to Date index, the date of the current QSO is taken as default for the date 
index. 



Note: If you have your log in a chronological order, and fill the print queue, the print queue is also filled in 
chronological QSO order and the settings in the configuration are ignored. 



 



See also: 



Search for Call, Band, Mode etc.  



Set QSL sent flags 



When the print queue is filled with QSO’s from the log, each printed QSO changes its "QSL sent status" 
in the "QSL sent" column of the log. Which one of the status flags it receives after the print (more exactly: 
when the QSO is put into the print queue) can be set in the sub menu under: 



- the main menu Options | Set QSL sent marks  
The choices are: 



"Y" – "QSL sent" 



means: "I have sent a QSL, regardless of whether via the bureau or direct" 
"B" – "QSL sent via bureau" 



means: "I have sent a QSL via the bureau" 
"D" – "QSL sent direct" 



means: "I have sent a QSL direct" 
"N" – "QSL not sent" 



means: "I have not (yet) sent a QSL" 
"-" – "No changes" 



means: "I don’t want the QSL flag to change when I put the QSO into the print queue" 



 



Note: The QSL sent flag to be used can also be changed by clicking on the third panel "QSL sent:" in the 
bottom status bar. 



Note: The QSL sent flags in the logs can be changed by using the  key. 



 
See also: 



Set QSL received flags  



Toggle QSL sent/received flags  



Filter for QSL sent and received flags  
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Set QSL received flags 



When the print queue is filled with QSO’s from the log, each printed QSO changes its "QSL received 
status" in the "QSL received" column of the log. Which one of the status flags it receives after the print 
(more exactly: when the QSO is put into the print queue) can be set in the sub menu under: 



- the main menu Options | Set QSL received marks  
The choices are: 



"Y" – "QSL received" 



means: "I have received a QSL, regardless of whether via the bureau or direct" 
"B" – "QSL received via bureau" 



means: "I have received a QSL via the bureau" 
"D" – "QSL received direct" 
means: "I have received a QSL direct" 



"N" – "QSL not received" 



means: "I have not (yet) received a QSL" 
"-" – "No changes" 



means: "I don’t want the QSL flag to change when I put the QSO into the print queue" 



 



Note: The QSL received flag to be used can also be changed by clicking on the fourth panel "QSL rcvd:" in 
the bottom status bar. 



Note: The QSL received flags in the logs can be changed by using the  key. 



 
See also: 



Set QSL sent flags  



Toggle QSL sent/received flags 



Filter for QSL sent and received flags  



Set QSL sent/rcvd date 



When the print queue is filled with QSO’s, the QSL sent date and QSL received date columns in the 
log are filled with a date, which can be entered in this dialog. By default it is the current date. These dates 
can be set under: 



- the main menu Options | Set QSL sent/rcvd Date or 



- by using the shortcut key . 



With the option No date, the "QSL sent/received" column is not filled with a date when the print queue is 
filled. 
 



See also: 



Set QSL sent flags  
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Set QSL received flags  



 



Answering SWL Cards 



 An important feature no other logbook program has – answering SWL QSL Cards. First load the 
SWL label design sample_swl.bvd with . Then click on Options | Answer SWL cards in BV main 
window menu. The shortcut key is . A security message will remind you should have a SWL 
label design loaded. An empty SWL log grid will popup.  



First, enter the SWL call sign. You can now enter QSO data manually or much more comfortably via 
"drag and drop": Search for the QSO records the SWL wants to have confirmed. Perform a log search as 
you are usually do. Now click on the desired QSO in the log window with the left mouse button (watch how 
the mouse cursor changes) and move the requested QSO from the log window onto the SWL log grid with 
the mouse. If the QSO can be accepted, the mouse cursor changes it’s shape again and you ‘drop’ it by 
releasing the left mouse button. That's called "drag and drop" in the Windows language. 



When you are finished, click on the Print button in the SWL log grid. All data is sent to the print queue. 
Click on preview  and see how it looks like on the labels. 



If you have two or more logs open with different owner call signs, drag and drop onto the SWL log grid is 
possible only for one owner call sign of the logs. This is intended of course. The owner call sign is the 
right-most column in the SWL log grid. The column has a different color. Once you have placed one owner 
call sign in the SWL log grid, it cannot be edited anymore. The only chance is to clear all entries by clicking 
on the Clear button. 
 



Note: Use the label layout sample_swl.bvd as reference for your own SWL label layouts. 



 



Configuration 



Configuration Overview 
Important program options can be set or switched off in the Configuration. 



Open the configuration dialog via the  



- main menu Options | Configuration or  



- by clicking on the  Configuration button in the main toolbar or  



- by using the shortcut key  



 



The configuration dialog consists of seven tab sheets: 



General - to set basic log window options 



Combo Boxes - the visible bands and modes in the band and mode combo boxes 



Sorting - to choose how multiple QSO’s are sorted on the labels 



Print Formats - to customize the appearance of fields on the labels 



Slashed Zero - how to print zeroes with a slash. 
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Auto Open Logs - to set the list of logs that will be opened automatically at program start of BV 



BDE – shows the BDE configuration 



 



Configuration - General 
Confirmation prompt before F2/F3 



This option (if checked) prevents you from putting the entire log into the print queue by mistake after 
pressing  or . A warning message Do you want to print all calls? has to be confirmed then. 
Show a continue/discontinue prompt after # labels 
This is a "security parameter". The program prompts you to continue or discontinue creating print queue entries after each # labels as 
defined here. Set the value to 0 if you don’t want this prompt. 



Clear search fields after  /  



If checked, BV will clear all search fields after putting QSO’s into the Print Queue  or . 
Automatically delete Print Queue after printing? 



If checked, the print queue will be emptied after every printout of labels. Otherwise a confirmation dialog 
will appear after each printout, which prompts you to empty the print queue, or not. 
Use BV QSL Manager Database 



Enable/disable the BV QSL Manager Database. 



 



Note: If you want to save these settings permanently, click on the Save Changes button. If you want to set 
these settings just temporarily, just click on the OK button 



 



Configuration - Combo Boxes 



Set the visible dropdown list values of the band and mode combo boxes in the log window. If you, for 
example, don’t like to see 2m or FM in the dropdown combo boxes, then uncheck the particular bands 
and/or modes here. 



 



See also: 



Search for Call, Band, Mode etc. 



Configuration - Sorting 



Well, now to the difficult part. You have to pay flexibility with some thinking. The settings here and their 
combinations actually shouldn’t leave any wishes and QSL answering habits unfulfilled for multiple QSO 
with same stations. The decision what to print and how in case of multiple QSO’s goes through a complex 
priority table considering for example if you want to confirm pre-confirmed QSO’s again and so on. It’s all 
in all 96 combinations. 
Choose QSO’s to be printed automatically by these criteria 



- Confirm QSO’s again, if previously confirmed 



- Confirm all QSO’s, regardless of the 'QSL Sent' status 
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These parameters have the highest priority. If both are checked (means "yes"),BV will print everything what 
you see in the Log Windows - regardless of already confirmed QSO’s or not. Avoid this. By the time you 
will have a large contest database and it is absolutely unnecessary to confirm previously confirmed QSO’s 
again. 



If only Confirm QSO’s again is checked, BV will print all QSO’s of the Log Windows – but ignores those 
which were already confirmed. Many people prefer this who say "I want to confirm every new QSO that I 
had" (regardless of multiple QSO’s on the same band). The others say: "I have so many QSL’s from xxx 
that I can use them as wallpaper or...". If you belong to this group then continue reading. 
- Confirm only new modes/bands 



At this point BV decides to ignore and drop QSO’s according to the Confirm only new modes and 
Confirm only new bands settings. 



If Confirm only new bands and Confirm only new modes are checked, the BV printout decision handler 
will drop all those QSO’s with a station on a mode and band that you had confirmed before. Example: BV 
won’t print a QSO with DF3CB on 20m/CW if you already have printed and confirmed a QSO with him 
before in that band/mode combination 20m/CW.  



If Confirm only new modes is checked but Confirm only new bands not, BV will print all ISO’s with in a 
new mode. Example: You have already printed a QSO with DF3CB on 20/CW but now you worked him on 
20/RTTY. BV will print this QSO but it won’t print the prior 20/CW QSO because one that is already 
confirmed. 



Vice versa, if Confirm only new bands is checked but Confirm only new modes not, BV will print all 
QSO’s on new, not yet confirmed bands. Example: You have already printed a QSO with DF3CB on 
20/CW but now you have worked him also on 15/CW for the first time. BV will print this QSO. But it will 
not print the 20/CW QSO. 
- Print first QSO’s first and Confirm QSO’s again 



One step further. Print first QSO’s first also decides to possibly drop QSO’s if you had several QSO’s in 
same band/mode combinations. Either all QSO’s are dropped except the last one found (last in, first out), or, 
the first QSO left and all other following QSO’s dropped (first in, first out). This also considers the 
parameter Confirm QSO’s again. If this one is not checked and the first QSO was already confirmed in the 
first in, first out case, the first one will be ignored and it takes the next, not yet confirmed QSO. 



The sense and purpose behind this all is to reduce the number of confirmations to the most interesting 
QSO’s on new bands or new modes after having worked KC1XX 372 times in contests. 



There are often cases when you don’t want to have a computer taking all these decisions and you want to 
printout specific, single QSO’s out of a big choice. Then double-click on the desired QSO(s) in the Log 
Window. They will be highlighted (marked) then. Afterwards click on the "Marked-QSO’s-only" Button in 
the Search Toolbar that will display only previously marked QSO’s and then print. 



 
If you have more than one QSO to print on a label, sort them...   



- by bands (160 first, then 80, then 40 and so on...) or 



- by modes (SSB first, then CW, then RTTY and so on...) or 



- chronological – sorted by date and time (first QSO’s first, last QSO’s last) 
 



Sort order of the Print Queue 
Two methods are supported depending on the way you want to answer QSL’s: 



- First in, first out 
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or the direct answering method. The printout is done in the same order as they were entered which means in 
the same order as the QSL letters were processed. 
- Alphabetical 



or the QSL bureau answering method. The QSL’s are printed in alphabetical order . 



The sort order can be changed at any time by right-clicking into the Print Queue window and selecting the 
sort order. 



 
Merge QSOs in print queue and/or from different logs into one label 



This option is set by default. If you have a QSO for e.g. DF3CB in the print queue and if you add another 
QSO for DF3CB later, this additonal QSO is also put on the same label then if there are still free QSO lines 
left. If there are no free QSO lines left, a new label is started. If this option is not checked, every additional 
QSO will automatically be printed on a new label. 



Configuration - Print Formats 



Set the appearance of QSO information as it is printed on the labels here (this does not apply to the log 
display in the Log Windows). 
Date Format  



The date display format can be customized to your personal favored style. You enter a "format string" in the 
Date Display Format edit field consisting of various parameters. First decide upon the order of day, month 
and year display.  



Let’s say you want a display like ‘2000-Dec-31’. So, year is first and type four times the letter y ("y" for 
"year"). yy displays the year with two digits ("00"). yyyy displays the year with four digits ("2000"). It is 
recommendable to use separators between the date elements. As you type the characters the results are 
immediately visible in the preview panels. Now type a dash ("-"), followed by three times the letter m ("m" 
for "month"). The display now changes to "2000-Dec" (in fact, the current date is used there). 



m displays the month as a number without a leading zero (for January to September), mm the month as a 
number with a leading zero, mmm the month as an abbreviation (Jan-Dec), mmmm the month as a full name 
(January – December). Now again another separator dash followed by the day designator d. Type twice the 
letter d. The display now shows "2000-Dec-31". d displays the day as a number without a leading zero (for 
the first nine days of a month), dd the day as a number with a leading zero, ddd the day as an abbreviation 
(Sun-Sat), dddd the day as a full name (Sunday – Saturday). 



The Date Format may differ from the Date Display Format of the Log Windows. 
Time Format 



Next we have the Time Format. It can either be set to five digits a separator (e.g. 23:59) or four digits 
without a separator (e.g. 2359). 
Band Format  



Accordingly to the Band Format, bands will either be printed as wavelength in meters (like 160m, 80m, 
40m ...) or as frequency in MHz (like 1.8, 3.5, 7). 
PSE/TNX flags 



If a QSL wasn't received yet (QSL received = N) you can print a short PSE text in each QSO line. 
Otherwise a TNX text is printed. The texts can be set here (up to 6 characters). 
Manager text 



If you print QSL manager information on the QSL, you can precede a text, which is usually "via:".  
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Configuration - Slashed Zero 



Call signs should be printed with slashed zeroes ('Ø') instead of a usual zero ('0') to better distinguish 
between the number 0 (zero) and the character O. The default ASCII Code for Ø is 0216. This default can 
be changed to another ASCII code, which complies with your selected font. Enter a language-dependent 
ASCII code for the slashed zero. Common ASCII codes are proposed in the drop-down list (216, 232, 248). 



Configuration - Auto Open Logs 



Up to 32 logs can automatically be opened at BV program start. All logs in the right hand list box on the tab 
folder "Auto Open Logs" will be opened then. Click on the logs in the left box, then click on the arrow 
buttons to move them into the right box.  



Click on the Save Changes Button afterwards to make your list available for the next BV program session. 



Configuration - BDE 



This tab sheet is just for information purposes and displays the BDE (Borland Database Engine) settings. 
BV sets them automatically. 



 



Search 
Search for Call, Band, Mode etc. 



The normal procedure to answer incoming QSL cards is to enter the call sign in the call sign field of the 
search toolbar and, if found, to press  to put the QSO(s) into the print queue and to later print it. It can 
happen that you don’t find a particular call sign in the log or that you want to QSO’s particular bands or 
ranges or call signs. For these cases you need to extend the log searches by using additional selections (or 
filters). 



Filters can be applied to the log on call signs, date and time, bands, modes and QSL managers plus other 
filters for QSL sent and received flags or marked QSO’s. 



BV uses an incremental log search method. This means that the log search is performed after every 
keystroke or change of the combo box values - in all open logs. Therefore you see your search results 
immediately. 
Call sign search 



Begin to enter a call sign you can see in the log, e.g. DL1IAO, into the left search field of the search toolbar. 
Use the  key to enter this field or the shortcut key  or click into the field. 



  



While you enter the call sign, the incremental search mechanism tries to find the first QSO record that 
matches with the entered search values and displays a range of the log. As soon as there is an exact (call 
sign) match, only the QSO’s for the particular match are displayed. 



 



Note: Use the  key or  key to jump to all other input fields 
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Note: All search fields can be cleared by pressing the function key . 
Call sign range search 



Optionally, a second call sign or prefix can be entered in the second call sign search field for call sign 
range searches. This is useful to limit the search results or to print particular prefix ranges. Note that, due 
to the alphabetical character order, the prefix in this field has to be "greater" than in the first call search 
field. Otherwise there will be no results. The shortcut key to enter this field is . 
Filter for bands 



You can filter the log for particular bands by choosing a band from the Band combo box. The shortcut key 
to enter this field is . The visible values of this combo box can be defined in the Configuration - 
Combo Boxes. Hint:: typing the first figure of the band, e.g. "2" for "20m", displays the band immediately 
and is faster than popping up the drop down list and then choosing a band. 
Filter for modes 



You can also filter the log for particular modes by choosing a mode from the Mode combo box. The 
shortcut key to enter this field is . The visible values of this combo box can be defined in the 
Configuration - Combo Boxes. Hint:: typing the first character of the mode, e.g. "S" for "SSB", displays the 
mode immediately and is faster than popping up the drop down list and then choosing a mode. 
Searching for date and time 



To search the log for a specific date and time, you need to switch the log index to the chronological index. 
The function key  toggles the log index between display sorted 



- by call signs, 



- by date and time (chronological) and 



- by QSL managers 



Using the chronological index, the date and time search fields become visible.  
Date search 
Date search is useful to find QSO’s in the logs, which were probably, logged wrong. Enter a specific date in the format yyyy.mm.dd and 
watch the log display change. The shortcut key to enter this field is . For large logs, enter also a (start) time in the format 
hhmm in the next field – the time field. The shortcut key to enter this field is . 



Date range search 



Optionally, a second date can be entered in the second date (and time) search field for date range searches. 
This is useful to limit the search results or to print particular date ranges. The shortcut key to enter this field 
is . Note that, due to the ascending sort order, the date in this field has to be "greater" than in the 
first date search field. Otherwise there will be no results. The same applies to the second time field. The 
shortcut key to enter this field is . 
Searching for managers in the log 



Using the third log index – the manager index - the QSL manager field becomes visible. The shortcut key to 
enter this field is . The prerequisite is that your log contains QSL manager information. 



 



See also 



Toggle Log Display Index  



Filter for QSL sent and received flags  



Filter marked QSO's  
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Filter for QSL sent and received flags 
When the print queue is filled with QSO’s from the log, each printed QSO changes its "QSL sent" and 
"QSL received" status in the QSL sent/rcvd columns of the log. 
The possible values are: 



"Y" – "QSL sent/received" 



means: "I have sent/received a QSL, regardless of whether via the bureau or direct" 
"B" – "QSL sent/received via bureau" 



means: "I have sent/received a QSL via the bureau" 
"D" – "QSL sent/received direct" 
means: "I have sent/received a QSL direct" 



"N" – "QSL not sent/received" 



means: "I have not (yet) sent/received a QSL" 
"!" – "Will never send or receive a QSL" 



means: "I don’t expect to receive a QSL and/or will never send a QSL" 



 



The log can be filtered for these flags through the sub menu 



the main menu Search | QSL sent flag or 



the main menu Search | QSL received flag 



 



or by using these shortcut keys: 



  QSL sent 



  QSL not yet sent 



  QSL sent via bureau 



  QSL sent  direct 



  will never send a QSL 



 



  QSL received 



  QSL not yet received 



  QSL received via bureau 
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  QSL received direct 



  will never receive a QSL 



 



Use the sub menu item  No filter to reset the QSL sent/rcvd filters or  to reset all search conditions. 



 



Note: The QSL sent flags in the logs can be changed by using the  key and the QSL received flags by 
using the  key. 



 
See also: 



Set QSL sent flags and Set QSL received flags 



Toggle QSL sent/received flags 



Wipe search fields  



Filter marked QSO's 



Use the function key  to filter the log for Mark QSO’s. This is a toggle function. 



 



See also: 



Mark QSO  



Remove all QSO Marks  



Wipe search fields 



The key  clears all search fields and filters and resets the log so that you see the entire log again. The 
configuration can be set so that the search fields and filters are automatically cleared after every action of 
filling the print queue. 



 



See also: 



Search for Call, Band, Mode etc. 



Log 
Log Navigation 



You can easily navigate through the log by using the cursor keys: 



  Move to next QSO record 
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  Move to prior QSO record 



  Move 10 QSO’s forward 



  Move 10 QSO’s backward 



 Move to last QSO record 



 Move to first QSO record 



 



See also: 



Selecting QSO records  



Search for Call, Band, Mode etc. 



Selecting QSO records 
The user can select multiple, non-contiguous rows by keeping the  key pressed and clicking on any QSO rows. To select 
contiguous rows, keep the  key pressed and use the  or  keys. If you have chosen a multiple selection, only these selected 
QSO’s will be printed. The number of selected records will appear in the status bar of the active log window. 



 



See also 



Log Navigation  



Select row down  



Select row up  



Select all QSO's of this Call  



Unselect  



Fill Print Queue with selected QSO's 



Select row down 



Use the shortcut key  to select contiguous rows in the log for selection purposes. 



 



See also 



Log Navigation  



Selecting QSO records  



Select row up  



Select all QSO's of this Call  



Unselect  
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Fill Print Queue with selected QSO's  



Select row up 



Use the shortcut key  to select contiguous rows in the log for selection purposes. 



 



See also 



Log Navigation  



Selecting QSO records  



Select row down  



Select all QSO's of this Call  



Unselect 



Fill Print Queue with selected QSO's  



Select all QSO's of this Call 



Use the shortcut key to select all QSO’s in the log for one particular call sign if there is more 
than one QSO listed. This is useful if you want to print all QSO’s for this call sign. 



Then use the shortcut key  to fill the print queue with these selected QSO's or press . 



Press  to unselect (cancel) this selection. 



 



See also 



Log Navigation  



Selecting QSO records  



Select row up  



Select row down  



Unselect 



Fill Print Queue with selected QSO's  



Unselect 



A selection can always be cancelled by pressing the  key or by clicking on the select counter in the 
top panel of the active log. 



 



See also 



Log Navigation  
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Selecting QSO records  



Select row up  



Select row down  



Select all QSO's of this Call  



Fill Print Queue with selected QSO's  



Fill Print Queue with selected QSO's 



Use the shortcut key  to fill the print queue with either one QSO, if only one QSO is selected, 
or with all selected QSO records, if several are selected. In comparison to , only selected QSO records 
are put into the print queue instead of probably the whole log. 



 



See also 



Fill the Print Queue  



Selecting QSO records  



Select row up  



Select row down  



Select all QSO's of this Call  



Unselect 



Fill QSO Record(s) with QSL Manager 



Use the shortcut key  to fill the manager field in the log from the QSL manager database. You 
can alternatively drag and drop the manager from the manager edit field into your log or open the popup 
manager list right to the manager edit field and click on the right manager. If you have selected several 
QSO’s, all records are filled with the manager. 



 



See also 



QSL Manager Database  



Fill entire log with QSL Managers  



Fill entire log with QSL Managers 



You can fill the entire log with QSL Managers from the BV QSL manager database now if you cannot 
import your manager information through the log import. Use the "Fill entire log with QSL Managers" 
command in the Log menu. This automatic function tries to fill only those QSO's that don't have a manager 
yet. It can be aborted at any time by pressing the  key. 



See also 



QSL Manager Database  
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Fill QSO Record(s) with QSL Manager  



Mark QSO 



Double-click on particular QSO records in the log window to mark them - they will be highlighted in 
red then. The alternative is the shortcut key . Marking QSO’s is useful if you want to print only 
particular QSO’s, for example you had 348 QSO’s with K3LR in contests and you want to confirm only two 
of them. 



In comparison to selections, marked QSO’s remain marked until they are put into the print queue or until 
the mark is removed. The marks are even kept when you close the log and open it again later. 
Remove single marks 



A mark is removed automatically when a QSO is put into the print queue. A mark can be removed manually  



- by double-clicking again on the marked QSO record, 



- by using  again over already marked QSO records 
Remove all marks 



All QSO marks in the active log are removed after using the shortcut key . 
Filter marked QSOs 



Use the function key  to filter the log for marked QSOs. 



 



See also: 



Filter marked QSO's  



Remove all QSO Marks  



 



Selecting QSO records  



Remove all QSO Marks 



All QSO marks in the active log can be removed by using the shortcut key . 



 



See also 



Mark QSO  



Filter marked QSO's  



Toggle QSL sent/received flags 
The QSL sent and received flags are explained in the chapter Filter for QSL sent and received flags. 



Use the shortcut key  to change the QSL sent status manually for the QSL sent flag.  will 
toggle the status back and forth. 
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Use the shortcut key  to change the QSL received status manually for the QSL received flag.  
will toggle the status back and forth. 
Changing QSL flags in a bulk mode 



With a multiple selection active,  and  will change the QSL sent and QSL rcvd flags all together in a bulk mode. 
 
Note: Changing the QSL sent and received flags (F8/F9), sets also the QSL sent and received date. Setting the flags to "N" or "!", 
empties the QSL sent and received date. 
 



See also: 



Set QSL sent flags and Set QSL received flags 



Filter for QSL sent and received flags 



 



Log Statistics 
Open the Log Statistics via 



- the main menu Log | Log Statistics or  



- by clicking on the  button in the log or  



- by using the shortcut key . 



 
The Log Statistics calculate 
- how many QSO’s you had on each band and mode, 
- how many QSO’s were already confirmed and 
- how many labels you will need for printing the remaining, not yet confirmed QSO’s. 
 
The amount of labels needed depends of course on the number of QSO and footer lines in the currently loaded label layout. Naturally 
you need many more labels with three QSO lines per label than with six QSO lines per label. The algorithm behind this considers all 
configuration settings as well. 
Note: All calculated results are based on the search and filter criteria you have entered in the search toolbar. Clear all selected criteria 
with  to see the statistics for the entire log. 



 



Footer Lines 
You can optionally print Footer Lines on your labels. Footer lines are usually different from log to log – that’s why they "belong" 



to one log. Therefore the footer lines have to be registered for each new BV log. How many footer lines you enter depends on how 
many footer lines you will and can print in the label layout. The maximum is nine lines. It does not make sense to enter more than one 
footer line if your label layout has only one footer line. 
Open the Footer Lines form via 



- the main menu Log | Footer Lines or  



- by clicking on the  button in the log or  



- by using the shortcut key . 
 
Enter the log-specific footer lines line by line. They can be saved as default and this default can be made available for other logs then 
after opening this footer lines form for other logs. 
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Log Grid Setup 



You can customize the appearance of the logs (log grids) with the help of the Log Grid Setup. 
Open the Log Grid Setup form via 



- the main menu Log | Log Grid Setup or  



- by using the shortcut key . 



 



The form contains two tab folders – the Display and the Columns tab. 
Display Tab 



There are two predefined settings,  



- the Default and  



- DF3CB’s favorite 



which can be selected Predefined Settings combo box. As soon as you change any of the settings, the 
program saves these settings as User settings.  



You can choose a Background Color for the log grid, check whether you want to see Column Titles, an 
Indicator on the left-hand side of the grid, Column Lines between the grid columns and Row Lines 
between the grid rows.  



The Date Display Format of the date columns (Date, Date QSL sent, Date QSL rcvd) can be set here too. 



The date display format can be customized to your personal favored style. You enter a "format string" in the 
Date Display Format edit field consisting of various parameters. First decide upon the order of day, month 
and year display.  



Let’s say you want a display like ‘2000-Dec-31’. So, year is first and type four times the letter y ("y" for 
"year"). yy displays the year with two digits ("00"). yyyy displays the year with four digits ("2000"). It is 
recommended to use separators between the date elements. As you type the characters the results are 
immediately visible in the preview panels. Now type a dash ("-"), followed by three times the letter m ("m" 
for "month"). The display now changes to "2000-Dec" (in fact, the current date is used there). 



m displays the month as a number without a leading zero (for January to September), mm the month as a 
number with a leading zero, mmm the month as an abbreviation (Jan-Dec), mmmm the month as a full name 
(January – December). Now again another separator dash followed by the day designator d. Type twice the 
letter d. The display now shows "2000-Dec-31". d displays the day as a number without a leading zero (for 
the first nine days of a month), dd the day as a number with a leading zero, ddd the day as an abbreviation 
(Sun-Sat), dddd the day as a full name (Sunday – Saturday). 



Note: The date format here may differ from the date display format of the printed labels. 
Columns Tab 



Every single column in the log grid can be completely customized here. The checklist box on the left-hand 
side of the Columns tab lists all available log columns (fields). If you don’t want to have some of these 
columns visible, simply uncheck the particular column names in the list box. 



The order of the columns can be changed by dragging the column name (hold the left mouse button 
pressed), moving it to another position and dropping it (release the left mouse button). 



Note: It is recommended to uncheck the Sub-Mode column. 
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Display properties of the single columns can be changed after clicking on the column names in the column 
name list box.  



The Title Caption (title means the first grid row or header of the grid) can be set as well as the Width of 
the column, measured in characters, the Title Alignment (left, right, center),  the title row Background 
color and Font. If you check the Apply to all Columns checkboxes, all changes will be applied to all 
columns. 



You may want other colors for the data rows of the grid. Set the Data Alignment, Data Background color 
and Data Font accordingly.  



 



After clicking on the OK button, all made changes will be saved and applied to all open logs. 



Windows 
Label Designer 



The Label Designer Window is the second main BV program window. Open it via 



- the main menu Windows | Label Designer or  



- by clicking on the  button in the main toolbar or  



- by using the shortcut key . 



 



The BV Label Designer is described in the separate, large chapter Label Designer. 



Tools (Import/Export) 
The Tools Window of BV is the Log Conversion part of the program (import/export of logs). Open it via 



- the main menu Windows | Tools (Export/Import) or  



- by clicking on the  button in the main toolbar or  



- by using the shortcut key . 



 



See the chapter BV Tools for a complete description. 



QSL Manager Database 
The Manager Window of BV allows you to import and maintain a QSL Manager Database. Open it via 



- the main menu Windows | QSL Manager Database or  



- by using the shortcut key . 



 



See the chapter QSL Manager Database for a complete description. 
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QSO Edit Window 
To edit wrong QSO data, switch the log into Edit Mode. The shortcut keys for changing the mode and 
opening the QSO Edit window is  (toggle function) or choose the Windows | QSO Edit Window item 
from the main menu.  



Move the QSO Edit window to a convenient place  - the window stays on top of the application. The 
window position will be stored. 



- Changes will immediately be applied to the log as soon as you hit the  or  keys or any other of the 
navigation keys, e.g.  or . 



- Click on the Insert button to add new QSO’s to the log. 



- Click on the Delete button to remove QSO’s from the log. 



- Hit  again to close the QSO Edit window. 



Print Queue Window 
The Print Queue Window can be made visible by pressing the function key  (toggle function) or when 
you choose the Windows | Print Queue Window item from the main menu.  
The Print Queue Window lists all entries which were put into the print queue by the various methods, e.g.  or . When 
you hold the mouse over the Print Queue Window, a hint appears with raw QSO information. 



To navigate in the Print Queue Window, use the  key together with the cursor keys. To delete single 
entries from the print queue, use the key combination . A context popup menu with all 
available choices is opened if you right-click over the Print Queue Window. 



The Print Queue has two sort orders (indexes), one is the alphabetical index, the other the FIFO index (first 
in first out). The index and, at the same time, the display order, can be changed at any time. The 
alphabetical index is recommended if you answer and print bureau QSL cards, he FIFO index when you 
process direct QSL requests. 



 



See also: 



Fill the Print Queue  



Fill Print Queue with selected QSO's  



Show Print Queue status  



Empty Print Queue  



 



Jumping between Log Windows 
If you have more than one log open, use either the Window Menu, the Log Window title bars, click on the 



 or  buttons or use the shortcut keys ,  or -  to jump between the open logs. 
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Arranging the Log Windows 
All open log windows can be maximized, cascaded or tiled within the main BV program window. Only 
one log can be active at one time while all log search actions are performed on all logs - one after the other. 
If you click on the Maximize icon in one of the logs, all logs are maximized while only the active log is 
visible. Even then, all log search actions are performed on all logs. 



  Cascade all log windows 



  Tile all log windows horizontally 



  Cascade all log windows vertically 



  Maximize all log windows 



 



Reset all Dock Positions 
All toolbars can be dragged and docked to other positions in the program screen or outside of the program 
screen. If you get stuck or "loose" accidentally toolbars, click on this menu item to reset all toolbars to its 
default positions. 



  



Help 
BV Label Designer 
Label Designer Introduction 



The BV QSL Label Designer is a graphical tool to design the layout of the QSL labels you want to print or the layout of what you want 
to print directly on your QSL cards. 



Opening the Label Designer Window 



The BV QSL Label Designer is the second main program window of the application. Open it by 



- clicking on the window or 



- via the main menu Windows | Label Designer or 



- by clicking on the Label Designer button or 



- by using the shortcut key . 
Layout Elements 



Have a look at the window. It consists of a design canvas and several toolbars. The BV installation contains 
two sample layouts. The sample layout sample.bvd is automatically loaded when you start BV the first time. 



The design canvas contains several elements. The basic element is the Page. Its color is a light yellow and it 
has design grid lines as well as a ruler on top of the panel. The page represents the label sheet or QSL card 
you later print on. The dimensions are defined in the Layout settings. 



The white area is the QSL Label itself or also called the printable area. The actual design is done only once, 
it is automatically duplicated at print time for the rest of the labels on a page. 
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The elements on the QSL Label area are either Data Fields, Text Elements, Expressions, Memo Fields, 
Shapes or Images. Each element is marked on the edges, if you click on one, and has a certain function, 
position and properties. 



Click on any of the elements in the layout and watch the status bar on the bottom of the window change. 



 



It shows information about the element type, its exact position either in millimeters, inch or pixel, its width 
and height, how many QSO lines and footer lines the layout contains and whether the layout was modified 
or not. The units are defined in the Basic Options dialog. 
Next steps 



After you have had a look to the Basic Options, read the next chapter Handling Elements. 



You should then get familiar with the Layout Elements in particular before you proceed to modify basic 
Layout Settings or to Create New Layouts. 



Basic Designer Window Options 
Set your basic designer window options in the BV Designer Label Options dialog. The most important 



one is to set the unit. 
Units 



This is the unit that the layout designer uses for measuring and drawing of the ruler and grid lines. 
Millimeter, Inch and Characters are available. 
Design Grid 



Activate this option to show grid lines when editing the layout. These lines make it easier to move and align 
layout elements. 
Automatically align elements to grid 



Grid size 



This sets the (invisible) grid to which layout elements are aligned automatically. You can use it for easier 
alignment of layout elements to the same horizontal or vertical position. Note: You can move a layout 
element by one pixel even if a bigger grid size is set if you hold down the  key while moving the 
element. 
Keyboard grid size 



Same as "Grid size", but for keyboard movement with the cursor keys instead of the mouse. 
Frames 



Show component frames at design time 



If this option is activated frames will be drawn around each layout element at design time. This way layout 
elements can be displayed more distinctly. The frames are only drawn in design mode, not during printout. 
Color 



Choose a convenient color for the element frames. 
Line 



Frame style, either solid, dashed or dotted. 
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All settings will be applied and saved after clicking on the OK button. 



 
Next steps 



Handling Elements. 



 



Handling Elements 
Editing layout elements 



The individual properties of a layout element can be changed anytime during layout design. Select the 
desired element and either double-click with the left mouse button, or press the right mouse button and 
choose "Properties" from the popup menu. The property dialog for the selected layout element will open, 
which is the same dialog as the one that shows up when inserting a new layout element. Edit the element 
properties to your needs and press the "OK" button to close the dialog and accept your changes. If you press 
"Cancel", all your changes are dropped and if you were inserting a new element, it will not be added to the 
layout. 



Information about the different properties for each layout element can be found at the individual element 
descriptions. 
Toolbar 



You can change many layout element properties directly with the toolbar instead of using the element's 
property dialog. Additionally you can use it to modify multiple elements at once. 



 



   These buttons are used for creating a new layout, for loading a layout file and 
saving a layout. 



  Use these buttons to view a preview of the printout and to print the layout. 



   With these buttons layout elements can be cut to, copied to or pasted from the 
layout designer's clipboard. 



  These buttons are used to set a layout element to the background or bring it in 
front of all other layout elements, in case of overlapping elements. 



 



 Layout elements can be arranged with this 
buttons. Some of the buttons are only enabled when multiple elements are selected (for example to align the 
left edges). 



 



This part of the toolbar shows the type of the currently selected layout element and its main property (text if 
it is a label, data field, band type, ...). You can edit this property directly with the toolbar, without the need 
to open the element's property dialog. 



 











 42 



 Here you can set font and font styles of the 
selected layout elements (font name, font size, bold, underline, italic). 



   This buttons are for aligning text within a layout element. Text can be aligned 
left, right or centered. Of course this only makes sense if the layout element's 
size is bigger than its text, and if "auto size" is deactivated. 



 With this button you can open a dialog to set the frame options for the selected 
element. 



 
Using the mouse 



- Select a layout element 



Layout elements are selected by clicking them with the left mouse button. A selection is shown with eight 
small black boxes around the element: 



  
- Change the size of an element 



You can use the small boxes of a selected element to change its size. If the mouse cursor is positioned over 
such a box, the cursor will change to show in which direction the mouse can be moved while the left mouse 
button is pressed down. The element will be resized accordingly. Please note that for layout bands only the 
height can  be changed, but the width is set to the layout width automatically. 
- Select multiple elements (a) 



You can select multiple elements by holding down the  key while selecting them with the left mouse 
button. This way the previous selection will remain when a new element is selected. 



  
- Select multiple elements (b) 



You can also select multiple elements by using a so-called "rubber band". Hold down  together with 
the left mouse button and drag a frame around the elements that you want to select. After releasing the 
mouse button all elements within the frame are selected. 
- Move elements 



You can move layout elements with the left mouse button. Hold down the button, drag the element to the 
desired location and release the mouse button. Layout bands cannot be moved because they are positioned 
automatically according to their band type. 
- Move and resize elements regardless of the current grid setting 



If you want to manipulate a layout element regardless of the current grid (menu item "View | Options") and 
move or resize by one pixel, then hold down the [Shift] key while moving the mouse. 
- Edit element properties 



If you double-click a layout element with the left mouse button, or if you select "Edit" from the element's 
popup menu (which can be accessed with the right button), a dialog will be shown where all element 
properties can be edited. 
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Using the keyboard 



The layout designer can be used with the mouse most of the time. Some functions can also be accessed with 
the keyboard: 
- Enter 



Show the element's property form 
- Cursor keys 



Move a layout element 
Shift + Cursor keys 



Resize a layout element 
- Del 



Delete a layout element 
- Tab and Shift + Tab 



Select next or previous layout element 



 



Layout Elements 
The elements on the QSL Label area are data fields, text elements, expressions, memo fields, shapes or 
images. Each element is marked on the edges, has a certain function, position and attributes. Buttons for 
adding layout elements to the layout can be found on the left side of the designer window. 



To add an element to the layout you must click its button and then click on the layout where you want the 
element to be inserted. Of course you can still move a layout element to another position later. 



The individual attributes (properties) of a layout element can be changed anytime during layout design. 
Select the desired element and either double-click with the left mouse button, or press the right mouse 
button and choose "Properties" from the popup menu. The property dialog for the selected layout element 
will open. 



Edit the element properties to your needs and press the OK button to close the dialog and accept your 
changes. If you press Cancel, all your changes are dropped and if you were inserting a new element, it will 
not be added to the layout. 



Information about the different properties for each layout element can be found at the individual element 
descriptions: 



 



See also: 



Data fields  



Text elements  



Expressions  
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Memo fields  



Shapes  



Images  



Creating New Layouts 
If you want to create a completely new layout instead of modifying an existing one, call the New 



Layout Definition Wizard. To modify an existing, loaded label design, call the Layout Settings instead 
(the Layout Settings can always be called). It is basically the same except that it does not have the tab folder 
to choose between the design types "Print on QSL labels" and "Print on QSL cards". 



Open the New Layout Definition Wizard via the  



- Main Menu File | New… or  



- by clicking on the  button in the main toolbar or  



- by using the shortcut key  



 



The first tab folder New Layout let’s you choose between the design types  



- Print on QSL labels and 



- Print on QSL cards. 



Select one of the types and then click on the Next button to select a Label Type. 



 



Modifying a Label Layout 
Follow these steps to create a customized label layout, which meets your needs. 



1) Open the Designer Window and start the Layout Wizard with . 



2) Choose one of the types Print on QSL labels or Print on QSL cards. 



3) If you choose Print on QSL cards, you will design a Custom Type Format with the dimensions of your QSL 
card. 



4) If you choose Print on QSL labels, you can either design a Custom Type Format or choose a Standard 
Type Format. If you click on the Standard Type format, you have the choice of 31 different label suppliers 
and 1490 predefined label formats. Choose the product you use and click on "Next".  



5) Check the page values and click again on "Next". Define how many QSO lines you want to have on the label 
(or QSL) and check "Create layout template" before clicking on "Finish". 



6) BV then creates a template with basic fields according to the previously defined settings.   You can't expect 
more comfort! 
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Save the layout under a new name and arrange the fields in the layout by clicking on the particular Layout 
Elements and moving them to the right place with the mouse or with the cursor keys. 



 



Label Designer Command Overview 
File and Print Commands 



   Create a new label design  



   Load label design 



  Save label design 



  Save label design as… 



  Basic Designer Window Options 



    Label Print Options 



  Print Labels  



  Print Preview of Labels  



   Printer Setup  



  Back to log window 



   
Edit 



  Undo last action 



  Cut 



  Copy 



  Paste 



  Delete 



  Send to back 



  Bring to front 



   
View 



  Zoom to default size 



  Increase zoom 
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  Decrease zoom 



   
Layout 



  Layout Settings  



  Add missing fields automatically  



  Adjust all QSO and footer lines  



  Analyze layout settings  



  Create layout template  



   
Help Commands 



  Help about BV label designer 



   



 



Label Frame Properties 
Frames can be drawn around each layout element. This way layout elements can be displayed more 



distinctly. 



 



Layout Elements 
Data Fields 



A data field displays QSO data from the Print Queue table. 



The following options are available: 



 
Data field 



Select the data field you want to print. 
Alignment 



The element's text can be aligned left, right or centered. 
Format 



Setting a format definition can format numerical data fields. 
Font 



Selects the font for the element 
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Color 



Defines the background color for the element (the font color can be set with the "Font" button). 
Automatic word-wrap 



Set this option if you want the text to wrap to the next line if it does not fit into the given width (similar to a 
word processor software).  
Transparent 



The element's background will not be printed if this option is activated. This way you can place text on top 
of an image for example, without hiding the image under a white box with text. 
Autosize width 



This option resizes the element to make room for its complete text. If "Autosize" is not set and the text is 
larger than the element size then text will be clipped off. 
Autostretch height 



This option is for elements with multiple lines, e.g. memo fields. The height of the elements will be 
stretched to make room for all lines. If needed, the band will be stretched too. 



 



See also: 



Text elements  



Expressions  



Memo fields  



Shapes  



Images  



Text Elements 



A text element is for printing static text, i.e. text that is printed exactly like it is displayed during 
layout design. 



The following options are available: 
Caption 



This is the text that should be printed. You can only type in one line of text. Memos can be used for multi-
line text. 
Properties 



- Font 



Selects the font for the layout element 
- Alignment 
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The layout element's text can be aligned left, right or centered. 
- Automatic word-wrap 



Set this option if you want the text to wrap to the next line if it does not fit into the given width (similar to a 
word processor software).  
- Transparent 



The layout element's background will not be printed if this option is activated. This way you can place text 
on top of an image for example, without hiding the image under a white box with text. 
- Autosize width 



This option resizes the layout element to make room for its complete text. If "Autosize" is not set and the 
text is larger than the element size, text will be clipped off. 
- Autostretch height 



This option is for layout elements with multiple lines, e.g. memo fields. The height of the elements will be 
stretched to make room for all lines.  
- Backgr. Color 



Defines the background color for the layout element (the font color can be set with the "Font" button). 
- Rotation 



Use this to rotate your text. Rotation can be set to anything between 0 and 360 degrees. 90-degree means 
displaying the text vertically for example. 



 



See also: 



Data fields  



Expressions  



Memo fields  



Shapes  



Images  



Expressions 



A calculated field (expression field) is used for displaying text or data that is calculated by an 
expression or formula. You can do string manipulations, concatenate data fields and much more. 
Expression 



Expressions are usually combinations of print queue data fields and text. 



Examples: 



MYCALL+’ confirms the following QSO(s):’ 
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The static text ’ confirms the following QSO(s):’ is added behind the print queue data field MYCALL that 
is the field for the call sign of the QSO partner. There are shorter and longer calls and this expression helps 
to print the static text directly behind the field with just ones space. This looks nicer than a large gap 
between the call sign and the text. 



 
COPY(A_DATE, 1, 4) 
This expression is used if you print on QSL cards with separate boxes for year, month and day. Be sure to set the date format to be 
printed to yyyymmdd. See the Configuration - Print Formats chapter. At print time, this expression takes the first 4 numbers (the year) 
and prints it. The expression for extracting the month is: 



COPY(A_DATE, 5, 2) 
And for the day: 



COPY(A_DATE, 7, 2) 
 



- Fieldname 



This is the print queue field list for lookup purposes. 
- Validate 



Validate your expression by clicking on this button. 



 
Properties 



- Font 



Selects the font for the layout element 
- Alignment 



The layout element's text can be aligned left, right or centered. 
- Automatic word-wrap 



Set this option if you want the text to wrap to the next line if it does not fit into the given width (similar to a 
word processor software).  
- Transparent 



The layout element's background will not be printed if this option is activated. This way you can place text 
on top of an image for example, without hiding the image under a white box with text. 
- Autosize width 



This option resizes the layout element to make room for its complete text. If "Autosize" is not set and the 
text is larger than the element size, text will be clipped off. 
- Autostretch height 



This option is for layout elements with multiple lines, e.g. memo fields. The height of the elements will be 
stretched to make room for all lines.  
- Backgr. Color 



Defines the background color for the layout element (the font color can be set with the "Font" button). 
- Rotation 



Use this to rotate your text. Rotation can be set to anything between 0 and 360 degrees. 90-degree means 
displaying the text vertically for example. 
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See also: 



Data fields  



Text elements  



Memo fields  



Shapes  



Images  



Memo Fields 



A memo is used to print text that has more than one line. Just like a text field, a memo displays text in 
one color and font.  



The following options are available: 
Memo lines 



This is the text that will be printed. 
Properties 



- Font 



Selects the font for the layout element 
- Alignment 



The layout element's text can be aligned left, right or centered. 
- Automatic word-wrap 



Set this option if you want the text to wrap to the next line if it does not fit into the given width (similar to a 
word processor software).  
- Autosize width 



This option resizes the layout element to make room for its complete text. If "Autosize" is not set and the 
text is larger than the element size, text will be clipped off. 
- Autostretch height 



This option is for layout elements with multiple lines, e.g. memo fields. The height of the elements will be 
stretched to make room for all lines.  
- Backgr. Color 



Defines the background color for the layout element (the font color can be set with the "Font" button). 



 



See also: 
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Data fields  



Text elements  



Expressions  



Shapes  



Images  



Shapes 



This layout element can be used to draw (horizontal or vertical) lines, circles and rectangles. 



The following options are available: 
Type 



Selects the shape, which can be a circle, rectangle, horizontal line, vertical line or top/bottom and left/right 
lines. 
Brush 



Style: different styles to fill a circle or rectangle 



Color: the color that is used to fill the shape 
Pen: 



Width: line width of the shape 



Mode: various line drawing modes 



Style: solid, dotted or dashed lines 



 



See also: 



Data fields  



Text elements  



Expressions  



Memo fields  



Images  
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Images 



An image element is a bitmap from a file that is inserted into the layout. It can be bitmaps (*.bmp), 
JPEG files (*.jpg), WMF files (*.wmf), EMF files (*.emf) or icons (*.ico). 
Filename 



Enter the filename for the image or click on the browse button (‘…’) to select one. 
Stretch pictures 



Check this option to stretch the image in a previously defined canvas area (height and width). 
Center picture 



Check this option to center the image in a previously defined canvas area (height and width). 



 



See also: 



Data fields  



Text elements  



Expressions  



Memo fields  



Shapes  



Layout Settings 
Layout Settings 



Call the Layout Settings dialog if you want to modify or customize an existing label layout, e.g. the 
sample layout sample.bvd. If you want to create a completely new layout, call the New Layout Definition 
Wizard instead. It is basically the same except that it has one more tab folder to choose between the design 
types "Print on QSL labels" and "Print on QSL cards". 



Open the dialog via the  



- Main Menu Layout | Layout settings or  



- by clicking on the  button in the main toolbar or  



- by using the shortcut key  



The dialog consists of three tab folders, which are described, in the next chapters: 



Label Type  



Paper and Label Size  
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Number of QSO and Footer Lines  



 



Label Type 



You have the choice to select a Custom Type Format if you print on QSL cards or if you design own 
formats or if you can’t find your label type in the Standard Type Formats. BV offers label formats of 31 
different label suppliers and 1490 predefined label formats. Choose the product you use and click on "Next" 
to enter the Paper and Label Size. 



 



See also: 



Layout Settings 



Paper and Label Size  



Paper and Label Size 



If you have selected a Custom Type Format, choose a Paper Size out of the drop-down-list of paper 
sizes. If you can’t find your paper size (label sheet size) here, set it to Custom Size and enter the width and 
length of the label sheet afterwards.  



All units here are based on the unit type (mm, inch or pixel) as set in the Basic Designer Window Options.  



Next, set the Paper Margins and the Label Dimensions, how many label Columns and Rows every label 
sheet has, and the Space between the single columns and rows if there is any. 
If you print on QSL cards, the number of Columns and Rows is of course 1 with no Space between the columns and rows. As size of 
the paper you should register the size of your QSL card but keep in mind that some printers support only a certain minimum size, e.g. 
140mm x 140mm. If the minimum size of the printer is greater than the dimensions of the QSL card, the printer minimum size has to 
be entered here instead. 
The next step is to set Number of QSO and Footer Lines. 



 



See also: 



Layout Settings 



Label Type  



Number of QSO and Footer Lines  



 



Number of QSO and Footer Lines 



Set the Number of QSO Lines you want to print on each label here as well as the Number of Footer 
Lines (optional). If you need any space between the single QSO and footer lines, enter it into next fields 
Space between QSO lines and Space between footer lines. 



A Layout description and notes is optional. 



There are some automatic actions you can perform after you have finished registering all these parameters: 



Create layout template  
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Add missing fields automatically  



Adjust all QSO and footer lines  



 



See also: 



Layout Settings 



Label Type  



Paper and Label Size  



 



Design Tips 
Add missing fields automatically 



This function is helpful when you design complex labels with many QSO lines and especially when you 
design one from the scratch. Simply put the data fields of the first QSO row on the label, set the Number of 
QSO and Footer Lines tab of the Layout Settings and let this function create the missing data fields 
automatically for of the remaining QSO lines (and optionally footer lines). 



The shortcut key is . 



 



See also: 



Adjust all QSO and footer lines  



Analyze layout settings  



Create layout template  



 



Layout Settings 



Adjust all QSO and footer lines 



This is a very helpful function. It adjusts all QSO and footer line fields automatically if you print more 
than one QSO line on the labels. The second, third and all further QSO lines fields are adjusted in reference 
to the position of the data field elements in the first QSO line. The data field in QSO line #1 with the highest 
top position determines the top position of all further QSO data fields in the layout. All QSO data fields of 
the same kind in the layout get the same "X" positions as the data fields in QSO line #1. The space between 
the single lines is defined in the Number of QSO and Footer Lines tab of the Layout Settings. 



The shortcut key is . 



 



See also: 



Add missing fields automatically  











 55



Analyze layout settings  



Create layout template  



 



Layout Settings 



Analyze layout settings 



It can happen that the positions of some of the fields exceed the dimensions of the label area, which 
means that they are not within the printable area and not visible then in the printout. In this case you need to 
move these layout elements into the printable area. It is sufficient to move the data fields of the first QSO 
line, all following rows can automatically be adjusted to the new positions through the function Adjust all 
QSO and footer lines. 



This function is called automatically when a layout is loaded or saved. The shortcut key is . 



 



See also: 



Add missing fields automatically  



Adjust all QSO and footer lines  



Create layout template 



 



Layout Settings 



Create layout template 



This function creates automatically standard layout fields as set in the Layout Settings. It can however 
happen that the positions of some of the fields exceed the size of the label, which means that they won’t be 
in the printable area and not visible then in the printout. In this case you need to move these layout elements 
into the printable area. It is sufficient to move the data fields of the first QSO line, all following rows can 
automatically be adjusted to the new positions through the function Adjust all QSO and footer lines. 



The shortcut key for this function is . 



Note: This function overwrites all existing elements in the layout, which means that the layout is first 
emptied before this function is performed! 



 



See also: 



Add missing fields automatically  



Adjust all QSO and footer lines  



Analyze layout settings  



 



Layout Settings 
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BV Tools 
BV Tools Overview 



The Tools Window is the log import/export utility of BV. It imports 36 different logbook formats like 
ADIF (Amateur Data Interchange Format), any dBase, ASCII and CSV ("comma separated value" files), 
CT, NA, TRLog, WF1B and many others. It can export logs into 6 different formats. 



Several input logs can be imported at one time. 
Open the Tools Window via  
- the main menu Windows | Tools (Import/Export) or 



- by clicking on the  button in the main toolbar or 



- by using the shortcut key . 



 



The BV Tools Wizard guides you through all necessary of the log import/export procedure. 



 



See also: 



Import Log Types  



Export Log Types  



BV Tools Wizard 
BV Tools Wizard 



The Tools Window is the log import and export section of BV. The procedure is basically the same for both 
import and export, one or several input files will be read, sorted (, merged) and written into one output file. 



You are absolutely free in your choice of types and numbers of input logs. You can for example create one 
output log from maybe two CT logs, five BV logs and one ADIF log. No limits. 



The BV Tools Wizard guides you through all necessary of the log import/export procedure. The first page 
contains two items to select, 



- Import/Export Logs and 



- Log Macros 



 



Note: The Log Macros section is not yet available! 



BV Tools Wizard - Choose Input Log(s) 
You can import one or more logs from different sources. It is called Input here. The first step is to select the 
right Log Type for the data you want to import. The list of available log types that can be imported – 
together with notes to the single types - is listed in the chapter Import Log Types. 
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After you have chosen the right log type, click on the Add Log button to select the log file(s) to be 
imported. You can select more than one file at one time in the open file dialog by holding the  key 
pressed and clicking on the files. 



You can alternatively can drag and drop the files to be imported. Open the little Explorer Window by 
clicking on the Explorer Window button. First choose the drive in drive combo box. Select the folder in 
the directory box where your import files are located. Change a folder by double-clicking on a folder icon. 
All files, which match the log type’s file extension, will be listed in the file list box. Click on a filename, 
keep the left mouse button pressed and move (drag) it into the file list box. You can choose several files at 
one time by keeping the  key pressed and selecting file names. 



Every added log file will be added to the file list box and file name, call sign, log size etc. will be displayed 
in the grayed fields. Accidentally added log files can be removed from the import list by clicking on the 
Remove item button. Clicking on the Clear list button empties the entire list. 
Comment 



You can optionally add a different comment for every log you import by entering it into the comment field. 
This here registered comment appears later in the log and it can be printed on QSL labels as well. This is 
especially useful if you import several contest logs into one BV QSL database. A comment can for example 
be the contest name or contest abbreviation.  
Analyze log 



This option reads your log before it is imported and checks it for any errors.  
Next step 



After you have chosen at least one input log to be imported, click on the Next button to proceed. For ASCII 
and CSV, click on the Specification button to define the ASCII and CSV File Import Specifications. For 
dBase log files, define the DBase Import Specifications before you proceed. 



 



See also: 



Import Log Types  



BV Tools Wizard - Choose Output Log  



BV Tools Wizard - Choose Output Log 
Log Type 



The list of available output log types– together with notes to the single types - is listed in the chapter Export 
Log Types. The default is, of course, BV (Logs Version 7). 
Save as 



Choose a file name for the output log file. The folder for BV logs may not be changed. 
Callsign 



Enter the call sign for the log. As long as you haven’t entered a call sign, BV won’t let you start the log 
conversion. 
Import QSO’s between … and … (optional) 



Convert QSO’s between and and edit fields let you optionally select on log records that fit into this date 
range at conversion time. The format is yyyy.mm.dd. If you type e.g. 2001.01.01 in the Date From field, 
only QSO’s after Jan 1st, 2001 will be processed and written into the output log. Even typing just 2001 
would be enough for this case. If you type 1999 in the Date From field and 20001231 in the Date To field, 
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all QSO’s between Jan 1st, 1999 and Dec 31st, 2000 will be processed. If you leave the Date From field 
empty and fill out Date To, all log records until this specified end date will be processed (inclusive). 
Import only QSO’s which have a "QSL sent flag" = "No" (optional) 



This option processes only those QSO’s that have a QSL sent flag = No, which means that all other QSO’s 
that were already confirmed are ignored and not imported. 
Remove contest exchanges from report (optional) 



This option "cleans" reports from any contest numbers or other exchanges - except when it is recognized as 
59+ or 599+ reports, Meteor Scatter or EME QSO’s. Useful for some import logs that provide reports 
together with the contest exchange and which looks nasty on the QSL label. 
Replace contest reports with standard reports (59/599) (optional) 
This option is necessary for some contest logs with non-standard exchanges like the Sweepstakes in TRLog. 



 



- For ASCII output and G4ZFE Log Search Applets output, the fields to be exported have to be specified first. 
Click on the Next button to proceed.  



- For all other log types, click on the Start Conversion button now to start the conversion. 



- If the BV output log exists already, you have to specify whether you want to overwrite the existing log or 
update it in the Write Mode tab. 



 



See also: 



BV Tools Wizard - Choose Input Log(s)  



Export Log Types 



BV Tools Wizard - Specify fields to be exported 
For ASCII output and G4ZFE Log Search Applets output, the fields to be exported have to be specified 
first. 



Specify, which fields you want to export by checking the fields in the list box on the left. Dragging 
particular fields and dropping them at another position can change the field order. 



Note: The field X-Band QSO's is for future use and not yet filled. 
ASCII output 



Specify in which format you prefer the ASCII type output. There are two general types, the Delimited type 
(characters separate each field) and the Fixed Width type (all fields are aligned in fixed columns).  



Note: The Fixed Width type is not yet properly working! 



Further format options are the Field Delimiter (tab, semicolon, comma) which is necessary for the 
Delimited type. The Text Qualifier (" or ‘) has to be specified if the field values shall be embedded in one of 
these characters. Band information can be exported in either bands (m) or frequency (MHz). The exact Date 
Format can be specified too. The default is yyyymmdd. Check the field Field names header if you want the 
field (column) names to appear in the first row of the ASCII output file. 



Note: The Field names header function is not yet properly working! 
G4ZFE Log Search Applets 
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For G4ZFE output, only the list of fields to be exported has to be checked and the Date Format can be 
specified if you  export the date field, which is normally not done. The default for the Date Format is 
yyyymmdd. 



 



Click on the Start Conversion button afterwards to start the conversion. 



 



See also: 



BV Tools Wizard - Choose Input Log(s)  



BV Tools Wizard - Choose Output Log 



Export Log Types 



BV Tools Wizard - Write Mode 
If your output BV log should exist already, the BV Tools Wizard opens the Write Mode tab folder before 
you can begin to convert and asks you what to do: 



‘The output log file exists already! What do you want to do?’ 



You have three choices: 
Append/Update log: update destination records 



If a record exists already in the output log file (destination), it is updated from the input log file (source). 
The source has priority. If a record does not yet exist in the destination, it is added to the log. 
Append/Update log: DO NOT update destination records 



If a record exists already in the destination, it is NOT updated from the source. The destination has priority. 
If a record does not yet exist in the destination, it is added to the log. 



Note: Both Append/Update modes check source and destination whether call sign, date, time, band, mode 
match. If a match is found, the destination is either updated or not updated. Both modes take much longer 
than the Overwrite mode. 
Overwrite log 



The Overwrite mode overwrites - as the word says - your whole log! So this can be dangerous. 



 



After clicking on the Start Conversion button, you can finally perform the log conversion log conversion. 



 



See also: 



BV Tools Wizard - Choose Input Log(s)  



BV Tools Wizard - Choose Output Log 



Export Log Types 
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BV Tools Wizard - Converting... 
After you have gone through all necessary steps of defining the input and the output, the output log is 
finally generated. A protocol tells how many QSO’s were read and how many were written. Please not that 
the number of written QSO’s can be smaller than the number of read QSO’s because duplicate or QSO’s 
having errors are excluded. If there were errors in the error logs, they are listed in an error log file, which 
can be viewed after the conversion. BV checks the imported logs for call sign, date, time, band and mode 
errors. 



 



See also: 



BV Tools Wizard - Choose Input Log(s)  



BV Tools Wizard - Choose Output Log 



BV Tools Wizard - Log Macros 
This program function and help file chapter is not yet available! 



 



 



ASCII, CSV and dBase Import Specifications 
ASCII and CSV File Import Specifications 



BV is able to import practically any type of ASCII and CSV log files but so-called Import Specifications 
need to be defined first.  
ASCII Text Files [*.txt] 



Very common log formats are text files (ASCII files). There are usually two types – one is the fixed format 
type where all fields are aligned in fixed columns and the other one is the delimited type where all fields are 
separated by delimiters, e.g. colons. 
CSV (Comma separated values)  [*.csv] 



Microsoft Excel can generate CSV files but these files are nothing else than ASCII files of the delimited 
type where all fields are separated by delimiters, e.g. colons, and all values are embedded in hyphens.  



 



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications  



ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping  
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ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications 
If you import an ASCII or CSV file for the first time, enter a new import specification name and click on 
Next step. If it is a repeated import, choose an already existing specification from the list box below and 
click on OK.  



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping 



ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type 
A sample of the first few lines of the file is displayed.  
Text type  



Try to determine the Text type of the file to be imported by looking at this sample or by clicking on the 
Analyze button. The analyzer tries to determine the type automatically by trying to find certain patterns. 



There are usually two types – one is the delimited type where all fields are separated by delimiters, e.g. 
colons and the other one is the fixed format type where all fields are aligned in fixed columns. 
Field Delimiter  



Mainly for the delimited type, have a look and specify what kind of field delimiter is used to separate the 
fields from each other. Delimiters are usually tab, semicolon (;), colon (,), space or any other character you 
enter.  
Text Qualifier  



If the single field values are embedded in certain characters, usually hyphen or double-hyphen, specify them 
in the text qualifier combo box. Otherwise choose none. 
File has header row  



Check this if the file has one or more header rows. The names of the fields (columns) are often listed in 
header rows. 



 



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications  



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping 



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type 
If you are importing the delimited type, this tab folder displays the first 20 lines of the file in a data grid. 
This is just for  testing purposes. If anything looks strange or if there is only one single column displayed, 
then there is something wrong with your definitions and you should go back to the Text Type tab folder to 
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correct it. If everything looks OK, proceed to the final step, the Field Mapping tab folder by clicking on the 
Next step button. 



 



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications  



ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping 



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type 
In the fixed format type all fields are aligned in fixed columns. When this tab folder is opened, the wizard 
has made some guesses about where the field breaks occur. They are highlighted in red. Check that they are 
correct. If not, you can make adjustments: 



- to create a break line, click at the desired position 



- to delete a break line, double click on the line 



- to move a break line, click and drag it 



If everything looks OK, proceed to the final step, the Field Mapping tab folder by clicking on the Next step 
button. 



 



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications  



ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping 



ASCII and CSV File Import Specifications - Field Mapping 
Go through all available source fields in the left column and try to assign them to the corresponding fields 
of the combo boxes in the right column.  



Do not to forget to set the Date Format and determine the format of the Band/Freq Information.  



Finally, click on the OK button to save the specification and to close the dialog.  



Note: The OK button is enabled as soon as you have assigned at least the fields call, date, time, band and 
mode! 



 



See also: 



ASCII and CSV File Import Specifications - Specifications  
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ASCII and CSV File Import Specifications - Text Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Delimited File Type  



ASCII and CSV File Import Specifications - Fixed File Type  



Date Format 



Band/Freq Information 



DBase Import Specifications 
BV is able to import practically any type of dBase log files but so-called Import Specifications need to be 
defined first.  
dBase [*.dbf] 



DBase is also very popular. Dbf files are tables consisting of columns (fields) and (data) rows. The fields 
and field contents to be imported are to be specified before you import. 



 



See also: 



DBase Import Specifications - Specifications  



DBase Import Specifications - Field Mapping  



DBase Import Specifications - Specifications 
If you import a dBase file for the first time, enter a new import specification name and click on Next step. 
If it is a repeated import, choose an already existing specification from the list box below and click on OK.  



See also: 



DBase Import Specifications - Field Mapping 



DBase Import Specifications - Field Mapping 
Go through all available source fields in the left column and try to assign them to the corresponding fields 
of the combo boxes in the right column.  



Do not to forget to set the Date Format and determine the format of the Band/Freq Information.  



Finally, click on the OK button to save the specification and to close the dialog.  



Note: The OK button is enabled as soon as you have assigned at least the fields call, date, time, band and 
mode! 



 



See also: 



DBase Import Specifications - Specifications  



Date Format 



Band/Freq Information 
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Date Format 
The date display format of the date field of your import log has to be defined when you compile the 
specifications for dBase and ASCII/CSV files. The date format consists of abbreviations for year (y), month 
(m) and day (d) and separators (e.g. ".", "-").  



Enter the correct date format string in the Date format edit field. Take a look the date field of your data,  



- determine first the order of day, month and year 



- determine how many digits the year has (two or four) and 



- finally determine the separator between day, month and year, if existent. 
Common formats are e.g. yyyymmdd or dd.mm.yy. 



 



See also: 



Band/Freq Information 



Band/Freq Information 
The band information type of the band/frequency field of your import log has to be defined when you 
compile the specifications for dBase and ASCII/CSV files. This is necessary because otherwise 10m and 
10MHz could be mixed up. 



Choose 



- either band information (m) if you are sure that your log contains band information only, 



- or frequency information (MHz) if you are sure that your log contains frequency information only, 



- or band or frequency (m/MHz) if you don’t know or have both (which is not good). 



 



See also: 



Date Format 



Log Types 
Import Log Types 



BV is able to import these log types. Some log types, which were available in BV Version 6, are no more 
offered in BV Version 7 or can be differently imported. 
ADIF (Amateur Data Interchange Format) [*.adi] 



ADIF is meanwhile the most common log interchange format. See the description in the chapter ADIF - 
Amateur Data Interchange Format and notes to the import in BV in the chapter ADIF Import into BV. 



ARMAP99 [*.csv] 



ARMASP99 cannot be imported directly but use the CSV import instead. See the chapter ASCII and CSV 
File Import Specifications. 
ASCII Text Files [*.txt] 
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The second most commonly used format is text files (ASCII files). There are usually two types – one is the 
fixed format type where all fields are aligned in fixed columns and the other one is the delimited type where 
all fields are separated by delimiters, e.g. colons. BV is able to import practically any type of ASCII text 
files of both types but so-called ASCII File Import Specifications need to be defined. See the chapter 
ASCII and CSV File Import Specifications. 
BV Files Version 3 to 6 



For backward compatibility and upgrade reasons, log files from former version of BV can be imported of 
course. BV Version 3 files (DOS) had the file extensions *.qsl and *.srt, BV Version 4 files (DOS) *.bv1 
and *.bv2, BV Version 6 files (Windows) the extensions *.dbf, *.mdx and *.bvc. 
BV Logs (Version 7) 



BV logs of Version 7 (*.dbf, *.mdx, *.bv7) can be imported of course. 
Cabrillo [*.txt] 



Cabrillo format, developed by N5KO, becomes the second most important interchange format. Cabrillo is 
the required log format for the most important contests. Most contest programs generate Cabrillo output. CT 
by K1EA for example generates the file callsign.txt when you enter the command WRITELOG in the call 
sign field. 
CSV (Comma separated values)  [*.csv] 



Microsoft Excel can generate CSV files but these files are nothing else than ASCII files of the delimited 
type where all fields are separated by delimiters, e.g. colons, and all values are embedded in hyphens. BV is 
able to import practically any type of CSV files but so-called CSV File Import Specifications need to be 
defined. See the chapter ASCII and CSV File Import Specifications. 
CT by K1EA 



There are two ways to import log files from CT. Use the CT text command WRITELOG that creates the 
Cabrillo file callsign.txt. This one can be imported into BV. Alternatively you can use the CT utility 
program C2A, provided by Jim Reisert, AD1C,  which converts the CT log file [*.bin] into ADIF [*.adi]. 
Call C2A together with the log file name in a DOS session. Be sure to use the latest version of C2A from 
the CT website www.k1ea.com. 
dBase [*.dbf] 



BV is able to import practically any type of dBase files but so-called DBase Import Specifications need to 
be defined. 
DX4WIN 



DX4WIN cannot be imported into BV. Use the ADIF export of DX4WIN instead. 
DXBase [*.sdf] 



DXBase cannot yet be imported into BV Version 7. 
DXLog by DL2SCJ (ASCII Format) [*.log] 



DXLog cannot yet be imported into BV Version 7. 
FINTEST [*.txt] 



FINTEST cannot yet be imported into BV Version 7. 
G4ZFE Log Search Applet  



The G4ZFE log search files cannot be imported but exported. 
HAM-LOG 



HAM-LOG cannot yet be imported into BV Version 7. 
Ham System by OH2GI 
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Ham System cannot yet be imported into BV Version 7. 
Kenwood HamWindows 



HamWindows import has been removed but I can provide a separate conversion utility on request. 
LOGPlus! by N7XR (KD7P) 



The LogPlus! files are dBase and can be imported with the dBase import. Import Specifications are 
provided with the BV distribution. 
LOGic 



LOGic cannot yet be imported into BV Version 7. 
NA by K8CC (PRN Files) 



NA can directly be imported into BV Version 7. 
OH1AA (.ASC Files) 



OH1AA files cannot yet be imported into BV Version 7. 
QW by DL4MFM (.BIN Files) 



QW can directly be imported into BV Version 7. 
R25Log 



The R25Log files are dBase and can be imported with the dBase import. Import Specifications are provided 
with the BV distribution. 
RTTY by WF1B Contest Software [*.bin] 



RTTY logs can directly be imported into BV. 



SPLog 



SPLog import has also been removed. 
SPRINT by DL2NBU [*.asc] 



SPRINT logs can directly be imported into BV. 
Swisslog 



The DOS version of Swisslog can directly be imported into BV but the Windows version not. Use the ADIF 
export of the Windows version instead. 
TRLog by N6TR 



TRLog log files can directly be imported. 
Toplog by I4UFH (Version 3) 



The Toplog logs are dBase and can be imported with the dBase import. Import Specifications are provided 
with the BV distribution. 
WB2DND (N1DG) Log Database 



The WB2DND logs are dBase and can be imported with the dBase import. Import Specifications are 
provided with the BV distribution. 
Writelog 



Writelog cannot be imported into BV. Use the ADIF export of Writelog instead. 
YPLog by VE6YP 



YPLog log files can directly be imported. 
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Export Log Types 
BV is able to export these log types. Please be aware that some of the data gets lost when exporting, for 
example contest exchanges, because BV has a "smaller" data model and stores only what is needed for QSL 
printing and management. 
ASCII Format - sorted by date [*.txt} 



A very frequent and easy type is the ASCII format exported as text files. At export time you can select in a 
special tab folder which fields you want to export. The output is sorted by date and time. 
ASCII Format - sorted by calls [*.txt} 



The same applies to this type except that the output is sorted by call signs. 
ADIF (Amateur Data Interchange Format) [*.adi] 



ADIF is meanwhile the most common log interchange format. See the description in the chapter ADIF - 
Amateur Data Interchange Format. 
BV Logs (Version 7) 



This output type is the default of course. The logs consist of three files with the extensions *.dbf, *.mdx and 
*.bv7). They are located in the sub folder logs of the BV program folder. 
Cabrillo [*.txt] 



Cabrillo format, developed by N5KO, becomes the second most important interchange format. Cabrillo is 
the required log format for the most important contests. Please be aware that some of the data can get lost, 
mainly the contest exchanges. 
G4ZFE Log Search Applet  



This export creates a directory named by the call sign to be exported and by default in the sub folder tmp. It 
then writes all QSOs into 36 text files named 0.txt to 9.txt and a.txt to z.txt (well, not very nice but that's 
required). Which fields are to be exported and their sort order can be set in a special tab folder. 



 



ADIF - Amateur Data Interchange Format 
ADIF – Amateur Data Interchange Format 



Ever since software has become a part of amateur radio, there have been as many data formats as there have 
been ham radio software programmers. Hams have struggled with converting data among various formats. 
Several hams have been discussing such a standard via an Internet discussion. In early 1996 KK7A 
promoted the idea of a standard for exchange of ham data. An Internet reflector was set up for discussing 
such a standard. WF1B and WN4AZY, as publishers of commercial ham radio software, have taken the best 
suggestions from this discussion and formed a proposal. Ray introduced it at the 1996 Dayton Hamvention. 
Within a year, this proposal has adapted adopted by most software publishers.  



 
ADIF – Format Description 



Each data field is preceded by a field name and length enclosed in angle brackets ("tags"). A colon separates 
the name and length. The field name may be in upper, lower, or mixed case. Case is insignificant. For 
instance, CALL, Call, or call is equivalent. The length specification is ASCII text in display format, and 
may be of any non-negative value. The data follows the closing angle bracket. For example: 



 <CALL:5>DF3CB 



Records are made up of multiple fields and terminated with <EOR> or <eor> as an end-of-record marker. 
For example: 
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 <call:5>DF3CB<band:4>160M<mode:2>CW<qso_date:8>20000513<time_on:4>2359<eor> 



An optional field type indicator may follow the field length, separated by a colon: For example: 



 <qso_date:8:d>19960513 



The field type indicator may be in upper, lower, or mixed case. A field type indicator is optional. For 
instance, the field definition for QSO_DATE specifies that the field is always of type Date, so it is not 
necessary to repeat it here. However, when exporting user-defined fields that are not part of the ADIF 
specification, a type indicator will assist anyone attempting to import the data. 



Any number of characters of any value except < may be added after a field’s data or <eor> and before the 
start of the next field. This is typically carriage returns and/or line-feeds to make the file easier to read in a 
text viewer. For example: 



 <call:5>DF3CB <band:4160M <mode:2>CW 



 <qso_date:8>20000513 <time_on:4>2359 <eor> 



 



For full ADIF information and specifications see the ADIF homepage at: 
http://www.hosenose.com/adif/index.htm  



 



See also: 



ADIF Import into BV  



ADIF Import into BV 
ADIF and BV 



BV supports the following ADIF tags for import and export: 



 
<call:n> max. 16 characters 
<qso_date:8:d> yyyymmdd, e.g. 20011231 
<time_on:4> hhmm, e.g. 2359 
<band:n> 160M, 80M, 40M, and so on. See: Supported Bands for a complete list. 
<mode:n > CW, SSB and so on. See Supported Modes and Sub Modes for a complete list. 
<submode:n > See Supported Modes and Sub Modes. 
<rst_sent:n > up to 6 digits 
<rst_rcvd:n > up to 6 digits 
<qsl_sent:n > Y (= yes), N (= no), B (= bureau), D (= direct), I (= ignore/invalid), ! (= never send 



QSL), 
<qsl_rcvd:n > Y (= yes), N (= no), B (= bureau), D (= direct), I (= ignore/invalid), ! (= never will 



receive QSL), 
<qslsdate:8:d> Date QSL sent, yyyymmdd, e.g. 20011231 
<qslrdate:8:d> Date QSL received, yyyymmdd, e.g. 20011231 
<comment:n > max. 60 characters 
<dxcc:n > DXCC reference number 
<freq:n > max. 12 characters 
<qsl_via:n > QSL manager info 
<sat_name:n > e.g. AO-10 
<sat_mode:n > e.g. 2m/70cm 
 



Import of other ADIF fields 
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Besides this, you can choose another ADIF identifier from your ADIF import file, which shall be assigned 
to the field "COMMENT" in BV at import time. This can be any of the ADIF tags 



 
<COMMENT> Comment field for QSO 
<ADDRESS> As it will appear on the mailing label 
<ARRL_SECT> ARRL section 
<CNTY> US County (STATE,COUNTY) 
<CONT> Continent: NA, SA, EU, AF, OC, AS 
<CONTEST_ID> Contest identifier -- CQWW, ARRLDX, etc. 
<CQZ> CQ Zone 
<DXCC> Numeric identifiers from ARRL 
<GRIDSQUARE
> 



Grid Locator 



<IOTA> Example: NA-001 
<ITUZ> ITU Zone 
<NAME> Name 
<NOTES> Long text 
<OPERATOR> Call sign of person logging the QSO 
<PFX> WPX prefix 
<QSLMSG> Personal short message to appear on QSL 



card 
<QSLRDATE> QSL Rcvd Date 
<QSLSDATE> QSL Sent Date 
<QSL_VIA> via QSL Manager 
<QTH> QTH 
<SAT_MODE> Satellite Mode 
<SAT_NAME> Name of satellite 
<SRX> Received serial number for a contest QSO 
<STATE> US state 
<STX> Transmitted serial number for a contest 



QSO 
<TEN_TEN> TenTen Number 
<VE_PROV> 2-letter abbreviations: AB, BC... 



 



Default field is <COMMENT>. You can set it if you click on the ADIF Options button right to the Input 
Log Type combo box. Click on the OK button afterwards. 
Other Notes 



Longer texts than 60 characters will be truncated because the BV field "COMMENT" is 60 characters wide. 



QSO’s marked with <QSL_SENT:1>R (R = requested) will be automatically marked (highlighted in red) 
and can be printed separately when you filter for marked QSO’s. 
Satellite QSO’s 



The ADIF tag <BAND:3>SAT is required for Satellite QSO’s. The Satellite’s name can be supplied with 
the ADIF tag <SAT_NAME:n> (max length 6) - for example: <SAT_NAME:5>AO-10 - and the Satellite’s 
mode with the ADIF tag <SAT_MODE:n> (max length 9) - for example: <SAT_MODE:7>2m/70cm. Both 
tags are combined and put into BV log column "COMMENT". The comment (Satellite info) can be printed 
on labels then. 



 



See also: 



ADIF - Amateur Data Interchange Format  
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Supported Bands 
BV complies with the band and mode designation rules as defined in the ADIF (Amateur Data Interchange 
Format) specifications. See http://www.hosenose.com/adif/index.htm for all details. 



The bands that can be used with BV are: 



- 160m (1.8 MHz) 



- 80m (3.5 MHz) 



- 40m (7 MHz) 



- 30m (10.1 MHz) 



- 20m (14 MHz) 



- 17m (18 MHz) 



- 15m (21 MHz) 



- 12m (24.9 MHz) 



- 10m (28 MHz) 



- 6m  (50 MHz) 



- 4m  (70 MHz) 



- 2m  (144 MHz) 



- 1.25m (220 MHz) 



- 70cm (432 MHz) 



- 35cm (902 MHz) 



- 23cm (1300 MHz) 



- 13cm (2300 MHz) 



- 9cm (3300 MHz) 



- 6cm (5660 MHz) 



- 3cm (10 GHz) 



- 1.25cm (24 GHz) 



- 6mm (47 GHz) 



- 4mm (75 GHz) 



- 2.5mm (120 GHz) 



- 2mm (142 GHz) 



- 1mm (241 GHz) 



- SAT (Satellite) 
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Modes and Sub Modes in BV  



Supported Modes and Sub Modes 
BV complies with the band and mode designation rules as defined in the ADIF (Amateur Data Interchange 
Format) specifications. See http://www.hosenose.com/adif/index.htm for all details. The following modes 
can be used with BV. The designations in particular are: 



 



- SSB 



- CW 



- RTTY 



- TOR (AMTOR) 



- PKT (Packet) 



- AM 



- FM 



- SSTV 



- ATV 



- PAC (Pactor) 



- CLO (Clover) 



- PAC2 (Pactor II) 



- GTOR (Golay TOR (GTOR)) 



- FSK31 



- PSK31 



- PSK63 



- PSK125 



- MT63 



- MFSK8 



- MFSK16 



- HFSK 



- MTTY (Mini RTTY (MTTY)) 



- THRB (THROB) 



- ASCI (ASCII) 



- HELL (Hellschreiber) 
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- Q15 (Q15X25) 



- PCW (Precision CW) 



- WSJT 



- FAX 



 



Note: the modes WSJT and FAX are missing in the original Proposed Changes of the ADIF specifications 
(http://www.hosenose.com/adif/proposed_changes.htm). They were added in BV. 



There are meanwhile so many new digital modes, which are actually variations of a main mode, so that a 
new field (column) called  Sub Mode was introduced. The sub modes are in particular: 



 



Main Mode Sub Mode Description 



CLO FEC-2DPSM CLOVER FEC-2DPSM 



CLO FEC-BPSM CLOVER FEC-BPSM 



CLO FEC-QPSM CLOVER FEC-QPSM 



CLO FEC-8PSM CLOVER FEC-8PSM 



CLO FEC-8P2A CLOVER FEC-8P2A 



CLO FEC-16P4A CLOVER FEC-16P4A 



CLO ARQ-BPSM CLOVER ARQ-BPSM 



CLO ARQ-QPSM CLOVER ARQ-BPSM 



CLO ARQ-8PSM CLOVER ARQ-8PSM 



CLO ARQ-8P2A CLOVER ARQ-8P2A 



CLO ARQ-16P4A CLOVER ARQ-16P4A 



FAX FAX480 FAX 480 



FAX AMFAX AMFAX 



FAX FMFAX FMFAX 



HELL FH Feld-Hell 



HELL PSKH PSK-Hell 



HELL DH DUPLO-Hell 



HELL FMH FM-Hell 



HELL FSKH FSK-Hell 



HELL SFH SLOW-FELD Hell 



HELL CMT Concurrent Multi Tone Hell 
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HELL SMT Sequential Multi Tone Hell 



PAC UNP PACTOR 1 UNPROTO 



PAC PARQ PACTOR ARQ 



PAC2 UNP2 PACTOR2 UNPROTO 
(DPSK) 



PAC2 DBPSK PACTOR 2 ARQ -- DPSK 



PAC2 DQPSK PACTOR 2 ARQ -- DQPSK 



PAC2 8DPSK PACTOR 2 ARQ – 8DPSK 



PAC2 16DPSK PACTOR 2 ARQ -- 16DPSK 



PSK31 BPSK PSK31 BPSK 



PSK31 QPSK PSK31 QPSK 



SSTV Martin1 SSTV Martin1 



SSTV Martin2 SSTV Martin2 



SSTV Scottie1 SSTV Scottie1 



SSTV Scottie2 SSTV Scottie2 



SSTV ScottieDX SSTV ScottieDX 



SSTV AVTBW SSTV AVT B&W 



SSTV AVT24 SSTV AVT24 



SSTV AVT90 SSTV AVT90 



SSTV AVT94 SSTV AVT94 



SSTV AVT188 SSTV AVT188 



SSTV HQ1 SSTV HQ1 



SSTV HQ2 SSTV HQ2 



SSTV P3 SSTV P3 



SSTV P5 SSTV P5 



SSTV P7 SSTV P7 



SSTV PD50 SSTV PD50 



SSTV PD90 SSTV PD90 



SSTV PD120 SSTV PD120 



SSTV PD160 SSTV PD160 



SSTV PD180 SSTV PD180 
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SSTV PD240 SSTV PD240 



SSTV PD290 SSTV PD290 



SSTV Robot BW8 SSTV Robot B&W 8 



SSTV Robot BW12 SSTV Robot B&W 12 



SSTV Robot BW24 SSTV Robot B&W 24 



SSTV Robot BW36 SSTV Robot BW36 



SSTV Robot C12 SSTV Robot Colour 12 



SSTV Robot C24 SSTV Robot Colour 24 



SSTV Robot C36 SSTV Robot Colour36 



SSTV Robot C72 SSTV Robot Colour72 



SSTV WraSC2-30 SSTV WraaseSC-2 30 



SSTV WraSC2-60 SSTV WraaseSC-2 60 



SSTV WraSC2-120 SSTV WraaseSC-2 120 



SSTV WraSC2-180 SSTV WraaseSC-2 180 



TOR FEC AMTOR FEC 



TOR SELFEC AMTOR SELFEC 



TOR AARQ AMTOR ARQ 
 



Note: When you import the mode BPSK or QPSK into BV, it is automatically assigned to the mode PSK31 
and sub mode BPSK or QPSK. This is an exception. You should take care that the sub mode column is then 
visible in the log grid and that you add the field sub mode to your label layout. All other sub modes are not 
automatically assigned to the right mode and sub mode fields! Check that your ADIF export program takes 
care of this. 



Note: The sub mode fields are not validated at import time and the BV log statistics do not list the sub 
modes separately. 



 



Bands in BV 



BV QSL Manager Database 
QSL Manager Database 



An important feature is the management of QSL Manager Information and printing QSL Manager info 
onto the label if a station has a manager. At the first program start of BV, a new, empty manager database is 
installed in the new subfolder 'manager' of the BV6 program folder. 



The QSL Manager database is valid for all logs and therefore not stored for each single QSO. I do not 
provide any QSL manager databases and will never do so! 
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The maintenance of the QSL Managers database is done in a separate window – the QSL Manager Window. 
At installation time the database is empty. Open the manager window by either 



• double-clicking in the manager edit field in the search toolbar or 



• via the main menu Windows | QSL Manager or 



• with the short cut key  



Unchecking the checkbox ‘Use BV QSL Manager Database’ on the tab folder ‘directories’ of the 
Configuration Window can disable the QSL Manager support. 



 



QSL Manager Window 



QSL Manager Import 



Printing the QSL Manager on Labels 



 



QSL Manager Window 
The QSL Manager Window has a data grid and displays the entire manager database. You are always free 
to enter, change and delete QSL Manager information as needed. 



 



QSL Managers 



QSL Manager Import 



Printing the QSL Manager on Labels 



 



QSL Manager Import 
You have five possibilities of filling and maintaining the database: 



 
1.) Enter QSL Manager information manually 



in the field 'Manager' in the search toolbars of the main log window. If you enter a manager call there, it will 
be added to the database automatically. By scrolling through the log you can immediately see whether the 
station in the log has a manager. Otherwise the manager field remains empty. Delete a manager by 
emptying the manager field and pressing . If a DX station had several managers over the time, the 
manager's call is highlighted in red! 
2.) Import QSL Manager information  



together with your imported logs. Supported import types so far are ADIF (via the ADIF tag <QSL_VIA> = 
QSL Manager) and Logplus! Others will follow as long as the QSL Manager information is stored in the 
log. Check your logbook program to see if it is able to export QSL Manager information. 
3.) Import other databases.  
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The import of the huge and very well maintained QSL Manager database of Martin, OK1RR, is provided 
and recommended. It has more than 150,000 entries! This was certainly a tremendous work over many 
years and we appreciate that very much. You find Martins database as a zipped file at 
http://www.qsl.net/ok1rr. 



Unpack the ZIP file somewhere on your hard disk and locate it after clicking on the ‘Import Manager’ 
button in the tab folder ‘QSL Managers’ of the Tools Window. The conversion might take a few minutes 
time. 



Repeated manager imports are possible, they don't overwrite the database but update it. 
4.) Import of QSL Manager information as ASCII files.  



The format of the ASCII import files is very simple: 



DX Call;Manager;Active; 



For example: 



 
1A0KM;I0IJ;1980; 
1A0KM;IK0FVC;1993; 



'Active' means the year (or even the exact date with 8 digits in the form yyyymmdd) the manager started his 
QSL manager function for the DX station. This is not required except for cases where a DX station had 
different, changing managers over the years. The first manager's entry doesn’t need a start year but all 
consecutive managers so that BV can determine the right managers call based on the log date. Therefore it 
may look like this: 



 
1A0KM;I0IJ;; 
1A0KM;IK0FVC;1993; 



 



Another supported Manager import file type is the DX4WIN file format (comma separated file): 



CALL,<possibly date>,MANAGER 



For example: 



 
J49WI,,I2WIJ 
AL7MQ,,DF3CB 
4U1UN,,WB8LFO 
4U1UN,04/01/1997,W6TER 



 
5.) Import QSL Manager information together with your imported logs 



Supported import types are ADIF (tag <QSL_VIA> via QSL Manager) so far and others will follow. 



 



CAUTION: Please note that you can possibly print wrong QSL Manager information on your labels if a 
DX station had different, changing managers over the years! Back to the example above: if you print a 
QSO for 1A0KM in the year 1985, the program will choose I0IJ. If you print a QSO for 1A0KM after 1993 
(inclusive), it will choose IK0FVC. If you will print all your 1A0KM QSO’s at once, it will choose 
IK0FVC, the last found manager but IK0FVC will not confirm your QSO’s prior to 1993. So, take care at 
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this point! The program and its author are in no way responsible for wrong information printed as only an 
empty database is provided! 



 



QSL Managers 



QSL Manager Window 



Printing the QSL Manager on Labels 



 



Printing the QSL Manager on Labels 
At label print time the manager is printed onto the label if the station has one. The phrase ‘via: ‘ is added 
automatically then. This is the default. The default can be changed to any other phrase or no phrase in the 
field 'Manager Text' of the tab folder 'Print Formats' in the Configuration - Print Formats. 



To print the QSL Manager information, add the field 'MANAGER' to your QSL Label Design first.  



• Click on the Add Data Field button in the designer,  



• place it on an appropriate place on the label and  



• assign the field name MANAGER to it.  



• Save your label design and test it. 



 



 



QSL Managers 



QSL Manager Window 



QSL Manager Import 
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Radio Schematics Schematics Schematics Schematics



Model ref: A ref: B ref: C ref: D e-mail to:
(AF o/p) (mic i/p) (PTT) (Morse Key)



'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Mic' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
pin 6 pin 1 pin 2



pin 7/8 pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Mic' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
pin 6 pin 1 pin 2



pin 7/8 pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none



   ALINCO 



For more 
help



  ALD-24T



  ALR-22HT



  ALR-72T



  DX-70



  DR-70



  DR-77



  DR-110



  DR-112



  DR-119



  DR-119



  DR-430



  DR-510



  DR-590
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3.5mm jack pin 1 pin 2
'KEY'



nonetip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8
'Mic' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
pin 6 pin 1 pin 2



pin 7/8 pin 7/8 pin 7/8
'Ext. Spk' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2



tip pin 7/8 pin 7/8



  DR-590



  DR-592



  DR-600



  DR-610



 DR-1200



  DR-1200
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ICOM



Radio Schematics Schematics Schematics Schematics For more help
Model ref: A ref: B ref: C ref: D e-mail to:



(AF o/p) (mic i/p) (PTT) (Morse Key)
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel



pin4 gnd pin4 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel



pin4 gnd pin4 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none



 IC-22U



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-25



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-27



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-28



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-37A



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-38A



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-45



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-45



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-48



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-120



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-202



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin



tip  sig



 IC-215



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin



tip  sig



 IC-228



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-245



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin
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3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel
nonepin4 gnd pin4 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel



pin4 gnd pin4 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel



pin4 gnd pin4 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 2 rear panel



pin4 gnd pin4 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



 IC-245 tip  sig



 IC-255



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-260



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-271



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-275



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-275



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-280



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin



tip  sig



 IC-290



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-375



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-375



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-402



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin



tip  sig



 IC-471



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-475



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-490



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-502



'Mic' 4 pin 'Mic' 4 pin



tip  sig



 IC-505



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-551



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-560



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin
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pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack none
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



Anon!



13pin Din 13pin Din 13pin Din rear panel
pin 12 o/p pin 11 sig pin 3 6.4mm jack
pin2 gnd pin2 gnd pin 2 gnd



'Data Port' 'Data Port' 'Data Port' 'KEY JACK'



Anon!



rear panel
pin 1 o/p pin 5 o/p pin 3 o/p 6.4mm jack
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none



 IC-560 tip  sig



 IC-575



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-575



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-706



'Acc-1' rear 'Acc-1' rear 'Acc-1' rear



 IC-706
 MK IIG 6pin rear 6pin rear 6pin rear



 IC-707



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-707



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-718



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-720



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-721



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-723



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-725



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-725



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-726



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-726



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-728



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-728



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-729



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin
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3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel
nonepin1 gnd pin6 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Accessory' 'Accessory' 'Accessory' 'KEY'
pin 4 o/p pin 5 of pin 3 of Unknown yet!!



pin8 gnd of



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Accessory' 'Accessory' 'Accessory' 'KEY'
pin 4 o/p pin 5 of pin 3 of Unknown yet!!



pin8 gnd of



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 1 pin 5 rear panel



pin7 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



pin 5 o/p pin 4 pin 6 vhf sig. rear panel or
pin2 gnd pin 3 hf sig. 6.4mm jack



pin 2 gnd
'KEY JACK'



none



 IC-729 tip  sig



 IC-729



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-730 N0MEU



24 pin skt. at 
back



24 pin skt. at 
back



24 pin skt. at 
back



 IC-730



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-732



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-735



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-735



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



DL2RR



 IC-736



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-737



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-737



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-738



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-740 WB8ERJ



24 pin skt. at 
back



24 pin skt. at 
back



24 pin skt. at 
back



 IC-740



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-745



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-746



'Acc-1' rear 'Acc-1' rear 'Acc-2' rear M1DGQ



Print Details



 IC-746



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear
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pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
nonepin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'
pin 5 o/p pin 4 pin 3 hf sig. rear panel
pin2 gnd rear panel pin 2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'KEY JACK'



none
pin 5 sig pin 4 pin 3 rear panel
pin2 gnd pin2 gnd pin2 gnd ¼" jack



'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



 IC-746



 IC-751



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-751



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-756



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



W9GB



 IC-
756Pro



'Acc-1' rear 'Acc-1' rear 'Acc-2' rear



W9GB



 IC-760



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-761



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-761



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-765



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-765



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-
775DSP



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-781



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-781



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-820



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-901



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-970



'ACC-1' rear 'ACC-1' rear 'ACC-1' rear



 IC-1201



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-1271



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin
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mailto:w9gb@arrl.net


mailto:w9gb@arrl.net








pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack none
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack
'Ext.Spkr' 'KEY JACK'



none
3.5mm jack pin 7 pin 5 rear panel



pin1 gnd pin6 gnd ¼" jack



 IC-1271 tip  sig



 IC-1275



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-2400



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-2500



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-3200



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-3210



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig



 IC-3220



'Mic' 8 pin 'Mic' 8 pin



tip  sig
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            Kenwood



Radio Schematics Schematics Schematics Schematics



Model ref: A ref: B ref: C ref: D e-mail to:
(AF o/p) (mic i/p) (PTT) (Morse Key)



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 4pin at front 4pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin4 gnd pin 3 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 4pin at front 4pin at front Ľ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin4 gnd pin 3 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'Remote' 'Mic' 'Mic' 'KEY'
at rear 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 pin1 sig pin2 sig



pin7 gnd pin 8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



For more 
help



 TS-50 Kenwood



 TS-60 Kenwood



 TS-120 Kenwood



 TS-130 Kenwood



 TS-140 Kenwood



 TS-140 N6XEV



 TS-180 Kenwood



 TS-430 NY2U



 TS-430 Kenwood



 TS-440 Kenwood
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pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'AFSK IN' 'ACC 2' 'KEY'
1/8 jack at back RCA skt at back at back Ľ jack at back



pin13 sig
pin8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at back Ľ jack at back



pin3 sig. pin11 sig. pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin 4 & 8 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
1/8 jack at back pin 11 sig pin13 i/p ¼ jack at back



pin 12 gnd pin8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
pin 3 sig pin 11 sig pin9 i/p ¼ jack at back



pin 4/8 gnd pin 12 gnd pin8 gnd
'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd
'Phone Out' 'Phone Out' 'Mic' 'KEY'



at front ¼ jack at back
pin2 sig



pin 3 gnd
'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



 TS-440 Kenwood



 TS-440 WM2U



 TS-440 Kenwood



 TS-450 Kenwood



 TS-450 W9DMK



 TS-450 Hook-up to TS450 using MFJ-1272B-YH to TNC connector
W1DOY



Larry's Info



 TS-450 VE5KC



 TS-511 Kenwood



 TS-520S N8ARO



RCA at rear RCA at rear



 TS-520 Kenwood



 TS-530 Kenwood



 TS-570 Kenwood



 TS-570 Kenwood



 TS-600 N6XEV



 TS-660 Kenwood
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pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



 TS-660 Kenwood



 TS-670 Kenwood



 TS-680 Kenwood



 TS-680 Kenwood



 TS-690 Kenwood



 TS-690 Kenwood



 TS-700 Kenwood



 TS-711 Kenwood



 TS-711 Kenwood



 TS-780 Kenwood



 TS-790 Kenwood



 TS-811 Kenwood



 TS-811 Kenwood



 TS-820 Kenwood
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pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd



'Acc2' 'Acc2' 'Acc2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back



pin3 sig. pin11 sig pin13 sig
pin 4 & 8 gnd pin12 gnd pin 4 & 8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'Speaker' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY Input'
Splice into pin 11 signal pin 9 signal At Back or



jack at back pin 12 gnd pin 8 gnd
'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'
splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back



pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd
'EXT.SP 8Ω' 'Mic i/p' 'Mic i/p' 'KEY'



splice speaker 8pin at front 8pin at front ¼ jack at back
pin1 sig pin2 sig
pin7 gnd pin 8 gnd



'ACC 2' 'ACC 2' 'ACC 2' 'KEY'
at rear at rear at rear ¼ jack at back
pin3 i/p pin11 i/p pin9 i/p



pin4/8 gnd pin12 gnd pin8 gnd



 TS-820 Kenwood



 TS-830 Kenwood



 TS-850 Kenwood



 TS-850



N1DMA



Print Details



 TS-850 Kenwood



 TS-870 Kenwood



 TS-870 Kenwood



 TS-930 Kenwood



 TS-940 Kenwood



 TS-940 Kenwood



 TS-950 Kenwood



 TS-950 Kenwood
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   Ostatní výrobci



Radio Schematics Schematics Schematics Schematics



Model ref: A ref: B ref: C ref: D e-mail to:
(AF o/p) (mic i/p) (PTT) (Morse Key)



'Acc' 'Acc' 'Acc' 'KEY'



none
pin 4 pin 1 pin 3
pin 2 pin 2 pin 2



'Patch out' 'Patch out' 'PTT' 'KEY Input'



'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'
At Back



at back at back
'ACC-1' 'ACC-1' 'ACC-1' 'KEY'



DB-25M skt DB-25M skt DB-25M skt Control Head
1/8" sterio



pin 14 gnd pin 14 gnd pin 14 gnd
'Mic' 'Mic' 'Mic' 'KEY'



none



8 pin front 8 pin front 8 pin front Control Head
1/8" sterio



pin 1 gnd pin 1 gnd pin 1 gnd
'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
At Back



at back at back
'Ext. Spkr.' 'Mic Plug' 'Standby' 'KEY'
3.5mm jack 6 pin skt 2.5mm jack 3.5mm jack
rear panel front panel rear panel rear top



For more 
help



 Ten-Tec
 Pegasus



 Ten-Tec KF4HEY
 Omni A,B,C,D RCA  jack RCA  jack RCA  jack RCA  jack or



 at back  at back  at back  at back Print Details
 Ten-Tec W3ZJ
 Omni VI Plus RCA  jack RCA jack RCA  jack or



 at back Print Details
 Katchina



W5EUT



 505DSP
 pin 16 sig  pin 17 sig  pin 18 sig



 Katchina
 505DSP



 pin 2 sig  pin 2 sig  pin 3 sig



 Radio Shack
 HTX-100 RCA  jack RCA  jack RCA  jack



 at back
 Trio 9000



M1DGQ
 2 mtr. mobile
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Yaesu 



Radio Schematics Schematics Schematics Schematics



Model ref: A ref: B ref: C ref: D e-mail to:
(AF o/p) (mic i/p) (PTT) (Morse Key)



e-mail Chow 9W2QC for more information or checkout his hookup Web Page
'6 pin DIN' '6 pin DIN' '6 pin DIN' 'KEY Input'



none



at rear at rear at rear at rear
pin 1 i/p pin 3 sig



pin 2 gnd pin 2 gnd pin 2 gnd



e-mail Chow 9W2QC for more information or checkout his hookup Web Page
'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
At Back



at back at back
'AF OUT' 'Mic Input' 'PTT' 'KEY Input'



none
pin 8 i/p At Back



pin 7 gnd at back
'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
At Back



at back at back
'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
At Back



at back at back
'6 pin DIN' '6 pin DIN' '6 pin DIN' 'KEY Input' Check this



at rear at rear at rear at rear
pin 1 i/p pin 3 sig



pin 2 gnd pin 2 gnd pin 2 gnd
'AF OUT' 'Mic Input' 'PTT Acc' 'KEY Input'



pin 8 i/p At Back or
pin 7 gnd at back



e-mail Kamal 4S7AB for more information or checkout his hookup Web Page



e-mail Chow 9W2QC for more information or checkout his hookup Web Page
'DVS-2' 'DVS-2' 'DVS-2' 'KEY'



pin2 pin 1 pin 3 ¼" 3-pole jack
at rear at rear at rear at rear



'Data Port' 'Phone Patch' 'Data Port' 'KEY'
pin4 jack skt pin 3 ¼" 3-pole jack and



gnd p2 gnd p2 at rear



For more 
help



 FT-50R



 FT-100
 pin 5 sig



 FT-100



 FT-102
RCA  jack RCA jack RCA  jack
 at back



 FT-747
RCA  jack RCA  jack
 at back



 FT-757
RCA  jack RCA  jack RCA  jack
 at back



 FT-767
RCA  jack RCA  jack RCA  jack
 at back



 FT-817



 page out
 pin 5 sig PE1MHO



 FT-840



KB2QQM
RCA jack RCA 
 at back Print Details



 FT-847



 FT-847



 FT-
900CAT



W6HAP
or



Print Details



 FT-920



KC7DH



Must Read Info!
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'Patch OUT' 'Patch IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
At Back



at back at back
'Data I/O' 'Data I/O' 'Data I/O' 'KEY Input'



none



5 pin DIN 5 pin DIN 5 pin DIN at rear
pin 1 i/p pin 3 sig



pin 2 gnd pin 2 gnd pin 2 gnd
'AF OUT' 'PATCH IN' 'PTT' 'KEY'
RCA jack RCA jack unknown



at rear at rear at rear
'Data I/O' 'Data I/O' 'Data I/O' 'KEY Input'



none



5 pin DIN 5 pin DIN 5 pin DIN at rear
pin 1 i/p pin 3 sig



pin 2 gnd pin 2 gnd pin 2 gnd
'DVS-2' 'DVS-2' 'DVS-2' 'KEY'



W5TXVoice Out Voice In PTT unknown
'AF o/p' 'PATCH IN' 'PTT' 'KEY Input'



none
at rear RCA jack at rear



at rear at rear



 FT-920



As printed in BARTG magazine and based on Chuck's design, Mark, G0MGX



has made available to you his interface design which uses the Data Jack



exclusively. This zip file includes: Introduction and Design notes, Construction



photographs, and the Schematic. This is a really nice package. Tnx Mark



 FT-920
RCA jack RCA jack RCA jack
 at back



 FT-920
 pin 4 sig



 FT-990 SP6NVK
RCA  jack



 FT-990
 pin 4 sig



FT-
1000MP



 FT-1000
RCA jack



 3.5mm jack
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      Kalibrace zvukové karty 



       V programu MixW.
Ke kalibraci využijeme provoz SSTV v MixW a vhodný normálový vysílač na KV. Tento 
najdeme na kmitočtech 4995 kHz, 9995 kHz nebo 14995 kHz. Transceiver, který máme 
samozřejmě standartně pro digi módy propojen s PC nastavíme na USB. Z uvedených  
kmitočtů si vybereme ten, kde je signál podle momentálních podmínek šíření nejsilnější, i 
když lze úspěšně použít i slabší signál se šumem. Vysílač pracující na těchto kmitočtech se 
prezentuje volacím znakem RWM a používá různé druhy signálů. Pro náš účel je nutno vyčkat 
na signál podobný tečkám Morseovy abecedy. Nyní na SSTV okně v okénku „Mode“ 
nastavíme režim WWV a kliknutím na RX spustíme příjem. Na obrazovce se začnou tvořit 
svislé pruhy, které ponecháme dokreslit přes celou plochu.      
Pokud jsou absolutně kolmé máme kmitočet v pořádku. Zpravidla ale budou mít pruhy nějaký 
sklon (viz obr 1 ).



 Potom musíme pomocí symbolů /  \  nebo //  \\ při větším sklonu, vyrovnat pruhy do 
absolutní kolmosti (viz obr 2)
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 Jakmile máme pruhy kolmé, klikneme na „Mode“, dále na „Mode settings“a dostaneme okno 
„SSTV settings“(viz obr 3). 



Zde zhruba uprostřed okna najdeme „Samplerate correction“ a klikneme na „Go!“. Poté 
odsouhlasíme otázku programu, zda chceme změnit hodnotu korekce v nastavení zvukové 
karty (Clock adjustment,ppm). Následuje další otázka programu,
jestli chceme stejnou hodnotu korekce jako pro příjem i pro vysílání. Odpovíme rovněž ano, 
pokud nemáme plně duplexní zvukovou kartu, kde jsou pro příjem a vysílání samostatné 
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oscilátory. Nakonec se přesvědčíme, zda byla korekce realizována kliknutím na „Configure“, 
„Sound device settings“ (obr. 4)



 a v okénkách „Clock adjustment,ppm“ RX a TX budou stejné hodnoty korekce (implicitně 
tam byly nuly).
 Na závěr ještě informace, jak pomocí MixW zjistit, zda máme plně duplexní zvukovou kartu. 
V okně „Sound device settings“zatrhnete „Full duplex“. Potom v módu BPSK přepnete 
MixW na TX a na vodopádu musíte vidět svůj signál.
 Jsou možné dvě varianty plně duplexních karet. První je ta, že karta má jen jeden generátor 
hodinového kmitočtu. V takovém případě stačí přepsat stejný údaj ppm z okna RX v „Sound 
device setting“ do okna TX . Protože ale zpravidla nevíme jak máme svoji kartu technicky 
vybavenu zkontrolujeme si správnou kalibraci u protější stanice. Pokud tato zjistí, že naše 
vysílání produkuje šikmé zobrazení máme zřejmě pro příjem a vysílání samostatné oscilátory. 
Potom kalibrujeme kartu pro vysílání následujícím způsobem. Po provedené kalibraci příjmu 
způsobem popsaným v minulém čísle zadáme v „Configure – Sound device setting“ režim 
„Full duplex“ , v okně ppm TX zadáme 0 a potvrdíme OK. Zvolíme druh provozu FAX a 
stisknutím Ctrl+Shift+T si otevřeme další okno „Tuning“ kde nastavíme „Audio level 100%“. 
Sledujeme chvíli údaj „TX/RX rate“ v tomto okně s cílem si zaznamenat střední hodnotu. 
Potom klikneme na „Stop“ a zaregistrovanou hodnotu zapíšeme do okénka „Clock 
adjustment, ppm TX“ v „Sound device setting“. Definitivní kontrolu si můžeme samozřejmě 
udělat odesláním obrázku třeba v MFSK kolegovi.



Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI.
Kalibrace v tomto programu je ještě jednodušší než v MixW.



1. Na transceiveru nastavte některý z kmitočtů 4995, 9995, 14995 kHz v módu USB.
2. Spusťte program MMVARI.
3. Aktivujte butony „Options“ a „Calibrating the Sound card“
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4. Vyčkejte, až budou vysílány značky kmitočtem 10 Hz připomínající tečky Morseovy 
abecedy. Tyto začnou pomalu kreslit na obrazovce svislé pruhy. Tyto ponechte, až 
bude pokryta větší část obrazovky. 



5. Pokud budou tyto pruhy zcela kolmé , nemusíte nic dělat a je to známkou, že hodinový 
kmitočet zvukové karty je optimální (11025 Hz).



6. Pokud budou šikmé, levým tlačítkem myši klikněte na horní okraj okna a potáhněte 
myš na spodní okraj. Myš za sebou potáhne slabou žlutou čáru . Pohybem myši po 
spodním okraji okna nastavte žlutou čáru rovnoběžně s pruhy na obrazovce a klikněte 
opět levým tlačítkem myši. Vlevo dole na obrazovce uvidíte změnu hodnoty v okénku 
„Clock „ v Hz a za ním v ppm. 



7. Sledujte dále průběh kreslení kolmých pruhů a pokud nebylo dosaženo úplné 
kolmosti, opakujte manévr s myší.



8. Jakmile budou pruhy kolmé klikněte na „OK“
9. Údaje z okénka „Clock“ je dobré si opsat a je možno je použít i v jiných programech, 



ve kterých není možné kalibraci provádět. 
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			Příl.1 - Kalibrace zvukové karty 


			V programu MixW.


			Kalibrace zvukové karty v programu MMVARI.








			Zpátky: Si













MMVARI – stručný popis obsluhy.
Základní  obrazovka je   pro obsluhu poměrně jednoduchá.  Vlevo nahoře  jsou dva butony 
TX(T12) a TXOFF, kterými ovládáme PTT transceiveru. Totéž lze činit klávesou F12 nebo 
příslušnými příkazy v makrech. Pod nimi je volba druhů provozu, pro PSK31 je třeba volit 
„bpsk“ s malými písmeny, kde se používá standartních 256 znaků (jste na to upozorněni i 
nápisem v okně vodopádu při změně módu). 



U RTTY a MFSK je třeba volit variantu „L“ nebo „U“ podle použitého postranního pásma. 
V dalším sloupci označeném „BPF“ (Band Pass Filter) je možno volit čtyři stupně filtrů pro 
zúžení přijímaného pásma. Tato možnost je ale funkční pokud máte v počítači plně duplexní 
zvukovou kartu. Aplikace těch nejužších filtrů klade také podstatně vyšší nároky na počítač. 
Další  pole  označené  „Carrier(Hz)“  nám  ukazuje  v Hz  nf  kmitočet,  který  momentálně 
využíváme pro příjem a vysílání (poloha kurzorů na vodopádu). Kliknutím pravým tlačítkem 
myši  na  vodopád  dostaneme  volbu  pro  split  provoz,  nebo  jej  můžeme  nastavit  přímo 
v okénkách RX, TX. Aktivací butonu NET napravo od nich jsou oba kmitočty shodné pro 
běžný provoz. Buton „AFC“ (Automatic Frequency Control)  nad ním slouží k zapínání a 
vypínání automatického dolaďování na přijímanou stanici. V okénku „Speed“ si nastavujeme 
potřebnou rychlost pro provoz BPSK od PSK20 až po PSK250. Okénko Timing(ppm) nám 
ukazuje načasování synchronizace. Pro normální provozní podmínky je doporučeno aktivovat 
vedle umístěný buton „ATC“ (Automatic Timing Control), který zajistí automatické nastavení 
synchronizace v souladu s přijímaným signálem.



Poslední sloupec butonů slouží k ovládání optického ukazatele naladění vpravo nahoře a to 
jak k jeho charakteru „FFT, W.F.(vodopád)nebo Sync“, tak šířce sledovaného pásma od 500 
Hz po 3 kHz. Uprostřed je malý vodorovný ukazatel, který indikuje rozsah AFC. Mezi těmito 
butony a vodopádem je svislý ukazatel pro „Squelch“, jehož bránu nastavujeme posunutím 
vodorovné čárky levým tlačítkem myši. Kliknutím pravým tlačítkem myši do okna vodopádu 
dostaneme funkce, které jsem již popsal výše. Pod vodopádem je posledních 7 butonů pro 
makra. Následuje klasická logovací lišta obdobná jako u jiných programů, kterou není třeba 
detailně  popisovat.  Kliknutím pravým tlačítkem na  kterýkoliv  údaj  v logovací  liště  dojde 
k jejímu rozšíření o další  řádek s QTH, poznámkou a QSL. Přenos údajů do ní je rovněž 
obdobný  s dalšími  programy  s tím,  že  MMVARI  poskytuje  uživateli  ještě  větší  komfort. 
Kliknutím  na  volací  znak  v přijímacím  okně  se  tento  automaticky  přenese  do  deníku. 
Kliknutím na kterékoliv slovo v přijímacím okně, které se programu nezdá jako volací znak, 
nebo kliknutím pravým tlačítkem, dostaneme nabídku, do kterého okénka logu se má toto 
slovo umístit (Put), případně do kterého okénka se má přidat (Add), včetně možnosti umístění 
do „Clipboardu“. Je to úžasná výhoda a i zde při zápisu do deníku nemusíme vůbec použít 
klávesnici  i  při  předávání obsáhlejších údajů.  Pod přijímacím a vysílacím oknem (další  4 
přijímací okna mohou být aktivována) jsou tři řádky butonů pro makra. Další tři trojice řádků 
se  dají  komutovat  šipkami  napravo od  nich.  Poslední  lišta  je  informativní,  kde  v prvním 
okénku  můžeme  přepínat  mezi  4  stránkami  pro  vysílaný  text  (zřejmě  z důvodu  velkého 
množství JA a BY znaků). V druhém okénku vidíme údaj o poměru signál/šum přijímaného 
signálu.  V dalším okénku je  údaj  o  „default“  kmitočtu  zvukové karty.  Po  kliknutí  na něj 
dostaneme  tabulku  „Setup“,  kde  lze  kmitočet  korigovat.  Další  okénko  nás  informuje  o 
použitém COM portu pro PTT, po kliknutí na něj dostaneme rovněž „Setup“ okno k případné 
změně. Další  malé okénko informuje o jazyku pro vysílání  (pro nás ANSI).  V posledním 
dlouhém okně dostáváme informaci o butonu, okně, nebo funkci, na kterou právě ukazuje 
kurzor myši, což je velmi užitečné při seznamování s programem.
 
                                                                   Zp. do 10.k.
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Po nainstalování a spuštění programu, které nemá žádné záludnosti je třeba nastavit základní 
„Setup“, který se nachází na horní systémové liště pod „Options“. Na prvních dvou řádcích 
musíme  jako  i  u  ostatních  programů  využívajících  zvukovou  kartu  nastavit  odpovídající 
úrovně  zvukové karty  pro  příjem a  vysílání.  Na řádku „Setup  radio comands“  nastavíme 
potřebné parametry pro ovládání transceiveru, pokud jej chceme ovládat a máme potřebný 
interfejs. „Setup Logging“ můžeme ponechat v default stavu, zkontrolovat pouze nastavení 
času  na  UTC.  V „Setup  MMVARI“  je  nezbytné  definovat  CallSign,  COM  pro  PTT  a 
„Message Language“ English. Ostatní parametry mohou pro základní provoz zůstat default.
Tolik tedy pro základní informaci a upoutávku na tento výborný program pro ty, kteří s ním 
ještě nezačali pracovat. Podrobnější popis, by byl nad rámec této rubriky. Pro stažení tohoto 
programu použijte vyjímečně, místo jinak výborného rozcestníku OK2PYA, raději  stránky 
http://mmhamsoft.ham-radio.ch , kde je více informací a jsou v angličtině.
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			MMVARI – stručný popis obsluhy.
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Z·kladnÌ p¯ehled vlastnostÌ



LOGGER32 byl vyvÌjen tak, aby splÚoval poûadavky na vysoce konfigurovateln˝ radioamatÈrsk˝ denÌk s funkcemi
propojenÌ s nejr˘znÏjöÌmi periferiemi (tcvry, rot·tory) vËetnÏ p Ì̄mÈho propojenÌ na internet. NenÌ urËen pro pouûitÌ v
z·vodech, ke kterÈmu ˙Ëelu slouûÌ jinÈ programy. Z tÏchto program˘ je ovöem schopen ˙daje, pokud jsou ve for-
m·tu .ADI, p¯evzÌt. Z·kladnÌ seznam vlastnostÌ programu LOGGER32:



- pln· kompatibilita s form·tem dat .ADI
- z·kladnÌ okna programu pro zobrazenÌ ˙daj˘ z denÌku - okno denÌku LOGBOOK PAGE Window, okno p¯edeöl˝ch
spojenÌ PREVIOUS WORKED QSO Window a okno v˝pisu spojenÌ MIXED BAND/MODE QSOs Window mohou ob-
sahovat aû 48 ˙daj˘ o spojenÌ, vËetnÏ IOTA, Ëtverc˘, JCC, JCG, dok˘, atd.
- obsah a po¯adÌ poloûek v uveden˝ch oknech lze uûivatelsky libovolnÏ definovat
- informace lze zobrazovat v jednoduchÈm nebo komplexnÌm form·tu
- okno pro zad·v·nÌ z·kladnÌch ˙daj˘ o spojenÌ m· 7 uûivatelsky definovan˝ch polÌ
- denÌk je schopen pojmout aû 1,5 milionu spojenÌ
- plnÏ editovatelnÈ datab·ze pro zemÏ DXCC, IOTA a US okresy
- gener·tor po¯adov˝ch ËÌsel pro z·vody
- ukazuje ˙daje o Ëasech v˝chodu/z·padu slunce, lok·lnÌm Ëase, vzd·lenosti a azimutu pro aktu·lnÌ spojenÌ
- kompletnÌ statistiky s ˙daji pracov·no/potvrzeno (WKD/CFM)
- okamûtÈ sledov·nÌ dr·hy satelitu s pouûitÌm kepleri·nsk˝ch prvk˘ ze souboru nebo str·nek www
- grafickÈ zn·zornÏnÌ Grayline na mapÏ svÏta
- okno DX spot˘ s ˙daji buÔ z paketu nebo telnetu (i obojÌ souËasnÏ)
- uûivatelsky definovanÈ barevnÈ kÛdov·nÌ DX spot˘ podle jejich v˝znamu
- podpora mnoha typ˘ tcvr˘ vËetnÏ moûnosti sledov·nÌ vlastnÌ komunikace s tcvrem pomocÌ okna RADIO DEBUG
- podpora callbook˘ na CD-ROM (i HDD) - QRZ, HamCall a RAC
- uûivatelsky voliteln˝ form·t frekvence, datumu a Ëasu
- p Ì̄mÈ p¯ebÌr·nÌ ˙daj˘ z QRZ.COM a GOLIST na internetu
- synchronizace Ëasu denÌku s atomov˝m Ëasem (z internetu)
- libovoln· velikost vöech oken
- podpora vÌcen·sobn˝ch inicializaËnÌch soubor˘ .INI pro r˘znÈ pouûitÌ
- moûnost volby velikosti, druhu a barvy pÌsma, barev pozadÌ tabulek a pod.
- moûnost pouûitÌ script˘ po automatickÈ spojenÌ v paketu a telnetu
- moûnost volby t Ì̄dÏnÌ denÌku podle datumu, volacÌ znaËky, frekvence, p·sma, mÛdu, zÛny, lok·toru
- moûnost definice vlastnÌho bandpl·nu
- statistika zemÌ aû pro 50 p·sem a 48 mÛd˘ provozu
- automatick˝ v˝pis p¯edchozÌch spojenÌ v oknÏ PREVIOUS QSOS
- okna LOGBOOK, Previous QSO, DX Spots, WOD/CFM majÌ u vöech ˙daj˘ volitelnou öÌ¯ku sloupc˘
- podpora antÈnnÌho p¯epÌnaËe Ì̄zenÈho portem LPT (podle bandpl·nu)
- vyhled·v·nÌ spojenÌ v denÌku podle datumu, Ëasu, volacÌ znaËky, prefixu a dalöÌch ˙daj˘
- export dat ve form·tu .ADI nebo .CSV
- podpora vÌce oper·tor˘ pro jeden denÌknebo vÌce volacÌch znaËek
- automatick˝ p¯enos voliteln˝ch ˙daj˘ z p¯edeöl˝ch spojenÌ s toutÈû znaËkou
- kalkul·tor pro lok·tory
- v˝stup ˙daj˘ pro eQSL
- export ˙daj˘ pro tisk QSL ve form·tu .ADI
- barevn· identifikace QSL v denÌku
- jednoduchÈ posÌl·nÌ DX spot˘ pro paket nebo telnet
- zabudovan˝ program ZAKANAKA pro provoz PSK31 a RTTY (okno zvukovÈ karty):



- t ī nez·vislÈ a souËasnÏ p ījÌmacÌ kan·ly pro PSK31
- zn·zornÏnÌ p ījÌmanÈho sign·lu ve tvaru spektra nebo ìvodop·duî
- volitelnÈ barvy pro okna p Ì̄jmu a vysÌl·nÌ
- volitelnÈ frekvenËnÌ znaËky
- zabudovan· makra s voliteln˝m poËtem programovateln˝ch kl·ves
- z·pis p ījatÈ znaËky a jmÈna do denÌku pomocÌ kliknutÌ
- moûnost p īd·nÌ ËÌsla spojenÌ
- nez·vislÈ nastavenÌ AFC a squelche pro kaûd˝ p ījÌmacÌ kan·l
- volitelnÈ nastavenÌ charakteristik spektr·lnÌho displeje
- indikace IMD
- kalibrace Ëasov·nÌ zvukovÈ karty
- provoz RTTY modulem MMTTY (FSK i AFSK)



- pogramovateln˝ CW klÌË
- podpora automatickÈho Ì̄zenÌ rot·toru pomocÌ interfejsu
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Poûadavky na systÈm



LOGGER32 je program urËen˝ pro pr·ci pod nÏkter˝m z operaËnÌch systÈm˘ Windows95, 98, 98SE, ME, 2000, NT
nebo XP. Minim·lnÌ konfigurace je procesor Pentium 166 MHz a 32 MB RAM. DenÌk se 100000 QSO  pot¯ebuje asi
100 MB mÌsta na HDD.



Instalace programu



Program se instaluje po rozbalenÌ z·kladnÌho balÌku soubor˘ z pomocnÈho adres·¯e spuötÏnÌm souboru SETUP.EXE.
Instalace se prov·dÌ do adres·¯e C:\Program Files\Logger32. Po instalaci se objevÌ na ploöe ikona LOGGER32, kte-
rou m˘ûete program spustit.



PrvnÌ spuötÏnÌ



Program spustÌte dvojÌm kliknutÌm na ikonu LOGGER32. Po spuötÏnÌ programu se automaticky vytvo Ì̄ soubory de-
nÌku, standardnÏ pod n·zvy LOGBOOK32.ISD, LOGBOOK32.ISF, LOGBOOK32.ISM a LOGBOOK32.ISL. Neû se do-
staneme k podrobnÈmu popisu vöech funkcÌ jednotliv˝ch oken, osvÏtlÌme si z·kladnÌ filozofii programu a nejjedno-
duööÌ systÈm jeho pouûÌv·nÌ. Program LOGGER je graficky velmi podobn˝ svÈmu p¯edch˘dci, programu LOGGER.
Ti z v·s, kte Ì̄ tento program pouûÌvali, se s programem nauËÌ pracovat rychleji.



Pokud nepouûijete jiû urËit˝m zp˘sobem nadefinovanÈ nastavenÌ programu, kterÈ je uloûeno v souboru LOG-
GER32.INI, dod·vanÈm s instalacÌ (nebo tento soubor vymaûete), objevÌ se v·m po spuötÏnÌ programu pr·zdnÈ ok-
no se z·kladnÌm menu (textov˝ ¯·dek) v hornÌ Ë·sti obrazovky.



Pod textov˝m menu se nach·zÌ jeötÏ jeden ¯·dek s ikonami pro zrychlenÈ vol·nÌ Ëasto pouûÌvan˝ch funkcÌ. Ve spod-
nÌ Ë·sti obrazovky jsou dva stavovÈ ¯·dky. PrvnÌ z nich slouûÌ pro zobrazov·nÌ informacÌ o aktu·lnÌ DXCC zemi, dru-
h˝ pak o p īpojenÌ programu s perifernÌmi za Ì̄zenÌmi jako je paket, transceiver a dalöÌ.
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Pokud pouûijete jiû urËit˝m zp˘sobem uûivatelsky nadefinovanÈ nastavenÌ programu (v souboru LOGGER32.INI), o-
tev¯ou se v·m v z·kladnÌ ploöe programu z·kladnÌ okna programu:
Logbook Page (n·zev souboru denÌku) - okno pro zobrazov·nÌ ˙daj˘ zapsan˝ch v denÌku
Logbook Entry - znaËka - okno pro zad·v·nÌ ˙daj˘ o spojenÌ
Previous QSOs - okno pro zobrazov·nÌ ˙daj˘ z p¯edeöl˝ch spojenÌ s toutÈû stanicÌ
DX Spots - okno pro zobrazov·nÌ dx informacÌ z clusteru
Worked/Confirmed - okno pro zobrazenÌ stavu potvrzenÌ spojenÌ s danou zemÌ podle p·sem a mÛd˘
Cluster - termin·lovÈ okno pro komunikaci s DX Clustrem (pomocÌ VHF paketu nebo Telnetem z internetu)



Toto nastavenÌ bylo vyzkouöeno jako optim·lnÌ pro rozliöenÌ obrazovky 800x600 bod˘. M·me-li k dispozici vyööÌ roz-
liöenÌ obrazovky, dost·v·me vÏtöÌ plochu pro zobrazenÌ, do kterÈ m˘ûeme vloûit jeötÏ dalöÌ okna, kterÈ m·me k dis-
pozici, a to:



CD Lookup - okno pro zobrazenÌ adresy a dalöÌch ˙daj˘ z callbooku
Sound Card Data - okno pro provoz digit·lnÌmi mÛdy RTTY nebo PSK pomocÌ zvukovÈ karty
Main Tx/Rx Tuning window - pomocnÈ okno pro naladÏnÌ RTTY/PSK sign·lu
Tracking - okno pro zobrazenÌ mapy svÏta s Grayline  nebo polohy a dosahu satelitu pro satelitnÌ provoz
Notes - okno pro psanÌ pozn·mek



Velikost a uspo¯·d·nÌ jednotliv˝ch oken vËetnÏ barev a velikosti pÌsma lze nadefinovat podle pot¯eb a zvyk˘ uûiva-
tele programu. K tomu se dostaneme p ī popisu funkcÌ z·kladnÌho menu a menu jednotliv˝ch oken. P Ì̄klady pro roz-
mÌstÏnÌ p ī rozliöenÌ obrazovky 1024x768 bod˘ a 1280x1024 bod˘ jsou na n·sledujÌcÌ stranÏ.



Jednotliv· okna se otvÌrajÌ buÔ pomocÌ menu View nebo druhou sadou ikon i grafickÈho menu:
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Rychl˝ start



V tÈto kapitole se sezn·mÌme s nejrychlejöÌm zp˘sobem oûivenÌ programu, nastavenÌm z·kladnÌch parametr˘ a jed-
noduch˝m pouûitÌm program u jako z·kladnÌho denÌku. Pokud chcete pouûÌvat LOGGER32 jako sv˘j prvnÌ denÌk, u-
öet Ì̄te si pr·ci s konverzÌ dat z vaöeho p¯edchozÌho programu a m˘ûete rovnou p¯ejÌt na kapitolu o nastavenÌ z·-
kladnÌch parametr˘. VÏtöina uûivatel˘ bude ale postavena p¯ed ˙kol p¯evÈst data ze starÈho denÌku, vedenÈho v ji-
nÈm programu. Protoûe existuje spousta r˘zn˝ch program˘, kterÈ pouûÌvajÌ nejr˘znÏjöÌ form·ty dat, m˘ûe b˝t tento
˙kol v nÏkter˝ch p Ì̄padech pomÏrnÏ komplikovan .̋ Nelze zde popsat podrobnÏ vöechny moûnÈ konverze dat.
PodrobnÏ budou uvedeny dva p Ì̄pady konverze dat - z programu LOGPLUS a z programu LOGGER. Pro ostatnÌ pak
pravidla obecnÈho postupu konverze. V p Ì̄padÏ problÈm˘ se m˘ûete obr·tit na autora tÈto p Ì̄ruËky.



Otev¯enÌ a rozmÌstÏnÌ oken



PrvnÌm krokem po spuötÏnÌ programu, pokud se objevÌ pouze pr·zdn· plocha (viz. str.4) je otev¯enÌ z·kladnÌch oken.
To lze provÈst pomocÌ menu View:



KliknutÌm na jednotlivÈ moûnosti od Show DX Spots aû po
Worked/confirmed se otev¯ou p Ì̄sluön· okna a umÌstnÌ se na plochu v
z·kladnÌ konfiguraci.Velikost a umÌstÏnÌ oken lze zmÏnit podle vlastnÌch
poûadavk˘. Poloha okna se mÏnÌ tak, ûe klikneme na hornÌ z·hlavÌ ok-
na s jeho n·zvem, p īËemû se zmÏnÌ barva podkladu a drûenÌm levÈho
tlaËÌtka a taûenÌm myöi m˘ûeme toto okno p¯et·hnout na novÈ mÌsto.
Velikost okna se mÏnÌ stejn˝m zp˘sobem jako u vöech ostatnÌch oken
ve Windows - po najetÌ myöi na okraj p Ì̄sluönÈho okna se zmÏnÌ tvar  u-
kazatele ze öipky na dvojitou öipku a po stiku levÈho tlaËÌtka myöi a ta-
ûenÌm p Ì̄sluön˝m smÏrem se okno v danÈm smÏru zmenöuje nebo
zvÏtöuje.
DalöÌ oddÌl menu View slouûÌ pro definici vzhledu ¯·dk˘ oken (Grid ap-
pearance - Form background color). Podrobn˝ popis moûnostÌ nalez-
nete v podrobnÈm popisu funkcÌ programu.
T̄ i p Ì̄kazy spodnÌho oddÌlu (Show Toolbar, Show upper statusbar a
Show lower statusbar) slouûÌ postupnÏ pro zapÌn·nÌ/vypÌn·nÌ hornÌho
¯·dku s grafick˝mi ikonami a dvou stavov˝ch ¯·dk˘ ve spodnÌ Ë·sti ob-
razovky. Jejich vypnutÌm lze vyöet īt dalöÌ mÌsto pro p Ì̄padnÈ zvÏtöenÌ
z·kladnÌch oken programu.



Okna lze otev Ì̄t i pomocÌ ikon v pomocÌ ikon v pomocnÈm p Ì̄kazovÈm ¯·dku (Toolbar), pokud je zapnut:



a to v po¯adÌ: DX Spots - Logbook Entry - Logbook Page - Previous QSOs - Cluster Window - Sound Card Data -
- Tracking Window, Worked/confirmed - Notes



Submenu okna



KaûdÈ okno m· svÈ vlastnÌ submenu, kterÈ se aktivuje nejprve umÌstÏnÌm ukazatele myöi na plochu p īsluönÈho ok-
na a stiskem PRAV…HO tlaËÌtka myöi. Tyto submenu obsahujÌ dalöÌ funkce a definice, kterÈ se vztahujÌ k p Ì̄sluönÈ-
mu oknu. PodrobnÈ popisy naleznete u popis˘ jednotliv˝ch oken. JednotlivÈ definice se aktivujÌ kliknutÌm levÈho tla-
ËÌtka myöi na p Ì̄sluön˝ ¯·dek submenu - pak se buÔ otev¯e definiËnÌ okno pro zad·nÌ ˙daj˘, nebo pokud se jedn·
pouze o zapnutÌ/vypnutÌ danÈ funkce objevÌ se u p Ì̄sluönÈ funkce zatrh·vacÌ znamÈnko (funkce zapnuta) - viz i me-
nu v˝öe. Pokud je u nÏkterÈ funkce na pravÈ stranÏ öipka, pak se jedn· o funkci s rozöÌ¯en˝m menu, kterÈ se obje-
vÌ po najetÌ ukazatele myöi na tento ¯·dek. Pro rozöÌ¯en· menu platÌ stejn· pravidla, jako pro submenu Ëi menu z·-
kladnÌ.
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Zad·nÌ z·kladnÌch ˙daj˘ o stanici



Z·kladnÌ ˙daje o stanici pro denÌk jsou znaËka oper·tora stanice a zemÏpisn· poloha. Tyto ˙daje se zad·vajÌ ze sub-
menu okna pro zad·v·nÌ ˙daj˘ o spojenÌ - Logbook Entry. UmÌstnÌme ukazatel myöi na plochu okna a po stisku
pravÈho tlaËÌtka se objevÌ submenu:



Nejprve zad·me znaËku oper·tora klinnutÌm na p¯edposlednÌ p Ì̄kaz ve spodnÌ Ë·sti
submenu Change operator:



Do okna zad·me znaËku stanice a tlaËÌtkem Apply ji potvrdÌme.



Pro zad·nÌ zemÏpisnÈ polohy stanice (slouûÌ pro v˝poËet vzd·lenostÌ a azimut˘) mu-
sÌme nejd Ì̄ve otev Ì̄t rozöÌ¯enÈ menu Setup (poslednÌ ¯·dek submenu) najetÌm ukaza-
tele myöi na tento ¯·dek:



V tomto rozöÌ¯enÈm menu
klikneme lev˝m tlaËÌtkem
myöi na My QTH Lat/Long,
ËÌmû otev¯eme okno pro
zad·nÌ ˙daj˘ o zemÏpisnÈ
öÌ¯ce a dÈlce:



Nejprve zad·me zemÏpisnou öÌ¯ku
Latitude (dekadicky) a pak dÈlku
Longitude (dekadicky - v˝chodnÌ
dÈlka se zad·v· se z·porn˝m
znamÈnkem). Pro v˝poËet vzd·le-
nostÌ si vybereme km -
Kilometers. Spr·vnost ˙daj˘ po-
tvrdÌme kliknutÌm lev·˝m tlaËÌt-
kem myöi na tlaËÌtko OK.



TÌm m·me definov·ny z·kladnÌ ˙daje o stanici a m˘ûeme p īstoupi ke konverzi dat z p¯edem pouûÌvanÈho denÌku.



Konverze denÌku z programu LOGGER



Konverze denÌku z programu LOGGER je velmi jednoduch·. V programu LOGGER o-
tev¯eme menu Utilities, zvolÌme
funkci Export Logs a z nÌ d·le moûnost v oddÌlu Backup  - Complete Logbook.
ObjevÌ se n·m nabÌdka form·tu v˝stupnÌho souboru, ze kterÈ zvolÌme form·t ADIF.
Zad·me n·zev v˝stupnÌho souboru a jeho umÌstÏnÌ do adres·¯e - nejlÈpe ponechat
p¯edvolen˝ adres·¯ \LOGGER a soubor pojmenovat znaËkou stanice.
Pro odsouhlasenÌ vöech zadan˝ch ˙daj˘ klikneme na tlaËÌtko OK, probÏhne z·pis
souboru a pak m˘ûeme program uzav Ì̄t.
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NynÌ tedy m·me vyexportov·ny v souboru c:\LOGGER\ok2fd.adi veöker· data z naöeho p˘vodnÌho denÌku. P ēd vlastnÌm impor-
tem tÏchto dat do novÈho denÌku v programu LOGGER32 je dobrÈ vyuûÌt drobnÈho rozdÏlenÌ dat z p˘vodnÌ kolonky Comments a
doplnÏnÌ znaËky oper·tora pro vöechna spojenÌ p ēv·dÏneho denÌku. Program LOGGER16 mÏl totiû pro vöechny doplÚujÌcÌ ˙daje
o spojenÌ, jako jmÈno, QTH, p Ì̄padnÏ dalöÌ, pouze jednu kolonku s n·zvem Comments.Pokud jsme do nÌ zapisovali ˙daje v po ādÌ
jmÈno, QTH, nebo jmÈno a QSL manaûer (nebo cokoliv jinÈho), ̇ daje oddÏlenÈ mezerou, m˘ûeme oddÏlit jmÈno a ostatnÌ ̇ daje od
sebe spuötÏnÌm pomocnÈho programu Conversion.exe. Pokud jej nepouûijeme, pak cel̋  p˘vodnÌ obsah kolonky Comments se
p ēvede do novÈ kolonky pro jmÈno.



Po spuötÏnÌ programu Conversion.exe dostaneme dvÏ moûnosti, kam p ēvÈst obsah p˘vodnÌ kolonky Comments n·sledujÌcÌ za
1.mezerou, tedy druhÈ a dalöÌ slova kolonky.PrvnÌ slovo Comments je vûdy p ēvedeno jako jmÈno (Name).
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PrvnÌ moûnost je p¯evÈst ˙daje za jmÈnem do pole COMMENTS, druh·
moûnost je p¯evÈst ˙daje za jmÈnem do pole QTH.



Jakmile si zvolÌme jednu z moûnostÌ, klikneme na tlaËÌtko Start.



P¯ed provedenÌm konverze budeme jeötÏ vyzv·ni k zad·nÌ znaËky oper·to-
ra - program Logger16 umoûÚoval vedenÌ denÌku oddÏlenÏ na r˘znÈ znaË-
ky a Logger32 naproti tomu umoûÚuje vÈst denÌk pro r˘znÈ znaËky dohro-
mady - spojenÌ na jednotlivÈ znaËky se pak rozliöujÌ kolonkou znaËka ope-
r·tora.



Po zad·nÌ a odsouhlasenÌ znaËky tlaËÌtkem OK, se
provede konverze dat a zapÌöe se nov˝ soubor denÌ-
ku s n·zvem CONVERTED.ADI v adres· ī, odkud
byl spuötÏn program Conversion.exe. Tento soubor
pak budeme importovat do programu LOGGER32.
(Pokud chceme vytvo īt nov˝ denÌk spoleËn˝ pro nÏ-
kolik znaËek, provedeme pro kaûdou znaËku zvl·öù
postupnÏ export denÌku, jeho konverzi s doplnÏnÌm
znaËky a vûdy pak import souboru converted.adi.)



Jakmile m·me hotov˝ soubor denÌku ve form·tu ADIF (nap .̄ ok2fd.adi nebo CONVERTED.ADI), m˘ûeme spustit pro-
gram LOGGER32 a importovat data do denÌku.Otev¯eme menu File, ve kterÈm otev¯eme rozöÌ¯enÈ menu Import



Logs a zvolÌme poloûku ADIF (.adi) file.



TÌm otev¯eme okno pro zad·nÌ jmÈna importovanÈho souboru. KliknutÌm
na zvolenÈ jmÈno souboru (zde CONVERTED.ADI) a pak na tlaËÌtko
Otev¯Ìt odsouhlasÌme volbu souboru.



Po odsouhlasenÌ n·zvu importovanÈho souboru se ob-
jevÌ okno pro zad·nÌ dalöÌch parametr˘ pro import. Zde
m˘ûeme zadat n·sledujÌcÌ parametry:



r Use QSO the Mask ......
zatrhneme, chceme-li p¯evzÌt ˙daje jako jmÈno, QTH a
pod. z p¯edeöl˝ch spojenÌ s toutÈû znaËkou
r Import Contest logs
zatrhneme. chceme-li zadat jmÈno z·vodu ajko doplÚu-
jÌcÌ ˙daj do poloûky Comment
r Ignore PFX field
zatrhneme, chceme-li ignorovat obsah pole PFX pro de-
finici zemÏ DXCC
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r Flag QSOs for QSL export file
zatrhneme, chceme-li oznaËit vöechna spojenÌ pro zasl·nÌ QSL norm·lnÌ cestou
r Flag QSOs for eQSL export file
zatrhneme, chceme-li oznaËit vöechna spojenÌ pro zasl·nÌ dat pro eQSL str·nky
r Flag QSOs for LOTW export file
zatrhneme, chceme-li oznaËit vöechna spojenÌ pro zasl·nÌ dat pro LOTW
UvedenÈ volby se pouûÌvajÌ spÌöe pro import dat o spojenÌ z kontestov˝ch denÌk˘, neû pro import kompletnÌho de-
nÌku. VlastnÌ import dat se odstratuje kliknutÌm na tlaËÌtko Start. Chceme-li z libovolnÈho d˘vodu import zruöit, klik-
neme na tlaËÌtko Abort.



P¯ed fyzick˝m importem dat budeme
jeötÏ upozornÏni na souËasnou znaË-
ku denÌku (pokud budou data obsaho-
vat jinou znaËku oper·tora, bude tato
jin· znaËka zachov·na).



Po provedenÌ importu dat denÌku dostaneme hl·öenÌ o v˝sledku importu. V uvedenÈm p Ì̄padÏ hl·öenÌ informuje, ûe
bylo p¯eËteno celkem 180 spojenÌ, z Ëehoû 176 spojenÌ nebylo do denÌku za¯azeno. P ī importu se totiû kontroluje
spr·vnost dat a takÈ duplicita dat, takûe spojenÌ, kter· jsou jiû v denÌku nemohou b˝t importov·na vÌcekr·t. Chybn·
data jsou nahr·na spolu s koment·¯em o nalezen˝ch chyb·ch u kaûdÈho spojenÌ do souboru s n·zvem BAD.ADI v
adres· ī c:\Program Files\Logger32. Chyby v tomto souboru je t¯eba opravit, soubor p¯ejmenovat a pak jej znovu v˝-
öe uveden˝m zp˘sobem importovat. Tento postup je t¯eba opakovat do tÈ doby, aû jsou vöechna spojenÌ importo-
v·na bez chyb. Obvykle jsou chyby zp˘sobeny buÔ nespr·vn˝m form·tem dat, p Ì̄padnÏ öpatn˝m n·zvem US
County. P Ì̄klady chyb jsou uvedeny pro konverzi denÌku z programu LOGPLUS. P ī importu dat z Loggeru16 k chy-
b·m, kterÈ zamezÌ importu spojenÌ nedoch·zÌ. M˘ûe ale dojÌt k chybnÈmu p ī¯azenÌ zemÏ DXCC v z·vislosti na pre-
fixu, vyjÌmeËnosti znaËky (FO, FR/, VP8, ZK1) nebo prefixu pouûÌvanÈho r˘zn˝mi zemÏmi v ruzn˝ch Ëasov˝ch ob-
dobÌch. Tyto nedostatky se dajÌ odstranit buÔ manu·lnÏ po vlastnÌ konverzi p¯episem poloûky PFX (definujÌcÌ zemi
DXCC) nebo doplnÏnÌm datab·ze DXCC o chybÏjÌcÌ definice v˝jimek a zopakov·nÌm konverze denÌku do pr·zdnÈho
souboru - p¯ed opakov·nÌm konverze je nutno vymazat soubory s n·zvem LOGBOOK32.xxx a STATS32.xxx. Jak se
prov·dÌ doplnÏnÌ datab·ze DXCC je uvedeno v kapitole o editaci datab·zÌ.



Konverze denÌku z programu LOGPLUS



NejobtÌûnÏjöÌm bodem p¯evodu denÌku z programu LOGPLUS je p¯evedenÌ souboru denÌku LOGBOOK.DBF do for-
m·tu ADIF. Program LOGPLUS bohuûel nedisponuje p Ì̄m˝m exportem do form·tu ADIF a tak k tomuto ˙Ëelu musÌ-
me pouûÌt nÏkter˝ z program˘, kter˝ umÌ p¯evod z form·tu .DBF do form·tu .ADI. Za tÌmto ˙Ëelem byly sice naps·-
ny dva programy, jeden od LZ1PJ a druh˝ od T93Y, ani jeden z nich ale neumÌ spr·vnÏ p¯evÈst informaci o US
County, takûe je m˘ûeme pouûÌt pouze v p Ì̄padÏ, kdyû n·s tato informace v denÌku nezajÌm·. Proveden· konverze
tÏmito programy vyûaduje jeötÏ dalöÌ ˙pravy pomocÌ textovÈho editoru, takûe je lÈpe se tÏmto konverznÌm progra-
m˘m vyhnout. Pro tento ˙Ëel je lÈpe pouûÌt program pro p¯evod z textovÈho form·tu od KH2D. Pokud dodrûÌme au-
torem stanovenÈ podmÌnky a to, ûe kaûd· vÏta o spojenÌ musÌ obsahovat 18 ˙daj˘, vûdy ve stejnÈm form·tu a po-
¯adÌ (CALL, BAND, FREQ, MODE, SENT, RCVD, NAME, NOTE, DXCC, QSLSENT, QSLRCVD, STATE, IOTA, COUN-
TY, CQZONE, QTH, DATE, TIME) nap .̄: JA1ELY,20M,14200.2,SSB,59,59,Toshi,CQ Editor,123,Y,Y,,AS-
027,,25,Tokyo,12/15/97,0014 - pak dopadne konverze denÌku bez vÏtöÌch problÈm˘. P¯edtÌm, neû budeme moci
spustit konverznÌ program od KH2D, kter˝ se jmenuje ASC2ADIF.EXE, musÌme ale p¯evÈst soubor denÌku LOGBO-
OK.DBF do poûadovanÈho form·tu LOGBOOK.ASC. To lze provÈst pomocÌ nÏkterÈho programu urËenÈho pro pr·-
ci se soubory typu .DBF- FOXPRO, DBASE, EXCEL. Pokud ale takov˝ program nem·te nebo s nÌm neumÌte praco-
vat, je vhodnÏjöÌ celou z·leûitost p¯evodu svÏ īt nÏkomu, kdo se v tom vyzn·. Jakmile m·te denÌk uveden˝m zp˘so-
bem p¯eveden do form·tu ADIF, postupujete d·le stejn˝m zp˘sobem, jak bylo uvedeno pro konverzi z programu
LOGGER16.
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P Ì̄klad v˝pis chyb p ī konverzi z programu LOGPLUS:



Konverze souboru denÌku z jin˝ch program˘



Pro konverzi dat z jin˝ch form·t˘ denÌk˘ platÌ jedno pravidlo - soubor je t¯eba vûdy p¯evÈst do standardnÌho form·-
tu ADIF. Obvykle k tomu vede podobn· cesta, jak bylo uvedeno u programu LOGPLUS. Pro informaci n·sleduje p Ì̄-
klad v˝pisu souboru a spojenÌ ve form·tu ADIF, tak je vyûadov·n pro import do programu LOGGER32:



ADIF Export from Logger32 Ver [1.0]
Copyright (C) 2001, 2002 by Robert C. Furzer.
Logs generated on 08 Aug 02 at 19:30 UTC by : OK2FD.
File output restricted to QSOs for QSL.
<EOH>



<BAND:3>20M <CALL:6>KE4ISW <CNTY:10>KY,MADISON <CONT:2>NA <CQZ:1>4 <FREQ:9>14.254000 <I-
TUZ:1>8 <MODE:3>SSB <NAME:4>Mike <OPERATOR:5>OK2FD <PFX:1>W <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y
<QSO_DATE:8:D>20010617 <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>57 <STATE:2>KY <TIME_ON:6>021717 <EOR>
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PropojenÌ denÌku s tcvrem



Pro automatickÈ p¯elaÔov·nÌ tcvru na z·kladÏ zvolenÈho DX spotu a vkl·d·nÌ ˙daj˘ o frekvenci a mÛdu spojenÌ do
denÌku je zapot¯ebÌ mÌt propojen˝ tcvr s programem pomocÌ standardnÌho interfejsu p īpojenÈho na nÏkter˝ ze sÈri-
ov˝ch port˘ poËÌtaËe. Mimo to je t¯eba jeötÏ nastavit parametry tohoto p īpojenÌ volbu menu Setup a v nÏm pak n·-
slednÏ podmenu Radio:



V menu Radio pak otev¯eme okno definice sÈriovÈho portu pro tcvr kliknutÌm na
Radio Port configuration:



V tomto oknÏ nastavÌme ko-
munikaËnÌ parametry pro sÈ-
riov˝ port, na kterÈm je p īpo-
jen tcvr a druh tcvru.
ZatrhnutÌm voleb Set DTR
high a Set RTS high zajistÌ-
me napÏtÌ pro nap·jenÌ jed-
noduch˝ch interfejs˘, kterÈ
jsou nap·jeny p Ì̄mo z komu-
nikaËnÌho portu. Pro tcvry fy
Icom lze nastavit jejich adre-
su (hexadecim·lnÏ)



Poloûkou Polling Interval definujeme Ëasov˝ interval odeËÌt·nÌ okamûit˝ch ˙daj˘ z tcvru. NastavenÌ parametr˘ od-
souhlasÌme kliknutÌm lev˝m tlaËÌtkem myöi na tlaËÌtko OK. VlastnÌ komunikaci s tcvrem odstartujeme otev¯enÌm por-
tu kliknutÌm na p Ì̄kaz Open Radio port v menu Radio. Uveden˝ p Ì̄klad je nastavenÌ pro tcvr Icom IC-756.



PropojenÌ denÌku s DX Clustrem



PropojenÌm denÌku s tcvrem jsme zÌskali nejen moûnost odeËÌt·nÌ frekvence a mÛdu p Ì̄mo do denÌku, ale takÈ moû-
nost Ì̄dit frekvenci p Ì̄mo z programu. ÿÌdit frekvenci ale zp˘sobem, ûe bychom ji ËÌselnÏ museli napsat by nebylo
p Ì̄liö efektivnÌ a navÌc n·s pro DX pr·ci zajÌmajÌ okamûitÈ DX informace, kterÈ se öÌ Ì̄ pomocÌ dnes jiû celosvÏtovÈ DX
sÌtÏ - DX Clusteru. Na tuto sÌù se m˘ûeme napojit dvojÌm zp˘sobem. BuÔ p Ì̄mo na nÏkter˝ internetovsk˝ bod sÌtÏ
pomocÌ tzv. Telnetu nebo pomocÌ paketovÈ sÌtÏ VHF. Paketovou sÌù m˘ûeme vyuûÌt i pro jinou komunikaci, nap .̄ BBS.
PropojenÌ s paketem je moûnÈ pouze pomocÌ jednotky typu TNC, kter· se p īpojuje na dalöÌ sÈriov˝ port. Pokud pou-
ûÌv·me notebook pouze s jednÌm standardnÌm sÈriov˝m portem, musÌme buÔ vyuûÌt propojenÌ Telnetem, nebo roz-
öÌ īt poËet sÈriov˝ch port˘ notebooku buÔ pomocÌ p Ì̄davnÈ PCMCIA karty nebo p¯evodnÌkem USB/COM.



P īpojenÌ VHF paketu pomocÌ sÈriovÈho portu definujeme pomocÌ submenu okna
Cluster. Nejprve zvolÌme funkci VHF a pak kliknutÌm pravÈho tlaËÌtka myöi na plochu
okna Cluster vyvol·me submenu clusteru:



V tomto submenu nejprve nadefinujeme komunikaËnÌ parametry pro sÈriov˝ port - 
obdobnÏ jako pro sÈriov˝ port tcvru:



Spr·vnost parametr˘ odsouhlasÌme kliknutÌm lev˝m tlaËÌt-
kem myöi na tlaËÌtko Apply. Komunikaci s TNC pak odstar-
tujeme otev¯enÌm portu p Ì̄kazem Open port ze submenu
Clusteru (p Ì̄kaz pod p Ì̄kazem Port setup). Je-li na tomto
mÌstÏ text Close port, pak je jiû port otev¯en a p Ì̄kaz slouûÌ
pro uzav¯enÌ portu. POZOR! nelze mÏnit parametry p ī otev-
¯enÈm portu. Port musÌme nejprve zav Ì̄t, pak zmÏnit jeho pa-
rametry a pak jej teprve otev Ì̄t.



Pokud je vöe nastaveno spr·vnÏ, pak se po zapnutÌ TNC mu-
sÌ objevit v oknÏ Cluster ˙vodnÌ firemnÌ hl·öenÌ o typu TNC a
m˘ûeme napsat pot¯ebnÈ p Ì̄kazy pro Ì̄zenÌ TNC.
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P¯ipojenÌ Telnetem



P īpojenÌ k DX sÌti Telnetem je velmi jednoduchÈ. StaËÌ k tomu mÌt standardnÌ telefonickÈ nebo jinÈ p īpojenÌ k inter-
netu, jak je obvyklÈ ve Windows. Jakmile je p īpojenÌ k internetu aktivov·no, staËÌ p¯epnout v z·hlavÌ okna Cluster
na Telnet (kliknutÌm lev˝m tlaËÌtkem myöi) - p ītom se zmÏnÌ n·zev okna na Telnet.



KliknutÌm prav˝m tlaËÌtkem myöi otev¯eme submenu Telnetu a buÔ si vybereme
p¯edvolen˝ nÛd ( p Ì̄kladu K1XX) nebo ze seznamu Connect list si vybereme jinÈ p ī-



pojen. K p īpojenÌ na vybran˝ nÛd sÌtÏ dojde bÏhem nÏkolika vte īn a obje-
vÌ se n·m hl·öenÌ a v˝zvy k zad·nÌ volacÌ znaËky:



Po zad·nÌ znaËky n·sleduje ˙vodnÌ hl·öenÌ DX clusteru a m˘ûeme zad·vat
p Ì̄kazy obvyklÈ pro DX cluster:



Seznam nÛd˘ pro p īpojenÌ Telnetem se zad·v· v submenu Telnetu v rozöi¯ujÌcÌm menu Setup, kde klikneme na po-
loûku Setup remote hosts, ËÌmû otev¯eme okno pro zad·nÌ ˙daj˘ pro jednotlivÈ nÛdy:



V levÈm okÈnku Shortcut zad·v·me znaËku DX nÛdu (zde K1XX), v Remote host pak internetovskou adresu nÛdu,
a v okÈnku Port ËÌslo portu. Internetovsk· adresa m˘ûe b˝t v textovÈm tvaru (zde dxc.k1xx.com) nebo takÈ p Ì̄mo
jako ËÌseln· adresa serveru - nap .̄ pro OK0DXX je tato adresa 147.231.106.52 a port je 41112. Seznam adres vÏt-
öiny nÛdu svÏtovÈ DX sÌtÏ lze nalÈzt nap .̄ na www.ve9dx.com. NenÌ d˘leûitÈ, ke kterÈmu nÛdu DX sÌtÏ se p īpojÌme,
ponÏvadû vöechny hlavnÌ nÛdy majÌ rozesÌlajÌ stejnÈ informace. P ī v˝bÏru nÛdu rozhoduje rychlost a kvalita p īpoje-
nÌ, p Ì̄padnÏ softwarovÈ moûnosti a sada p Ì̄kaz˘ danÈho DX nÛdu. Vybereme-li si vyhovujÌcÌ nÛd, m˘ûeme si jej o-
znaËit jako hlavnÌ pomocÌ tlaËÌtka Set as default shortcut a tento nÛd se n·m pak objevÌ v hlavnÌm p Ì̄kazu pro con-
nect (v p īkladu je to K1XX). Zad·nÌ adresy jednotlivÈho nÛdu ukonËÌme kliknutÌm na tlaËÌtko Add current entry,
chceme-li pouze zmÏnit nÏkter˝ z paramter˘ nÛdu, pouûijeme tlaËÌtko Modify current entry. Chceme-li vybran˝ nÛd
ze seznamu vyökrtnout, pouûijeme tlaËÌtko Delete current entry. TlaËÌtko Clear all fields n·m vymaûe vöechny ˙-
daje zvolenÈho nÛdu. Chceme.li pr·ci se zad·v·nÌm ˙daj˘ pro nÛdy ukonËit, klikneme na tlaËÌtko OK.



Ze svÏtovÈ sÌtÏ lze doporuËit jako velmi stabilnÌ a rychlÈ nÛdy EA7URC, K1TTT p Ì̄p.K1XX. P ī rozhodov·nÌ, na kter˝
nÛd se p īpojit, m˘ûe hr·t roli i p Ì̄tomnost dalöÌch stanic na danÈm nÛdu, se kter˝mi bychom chtÏli p Ì̄mo konver-
zovat pomocÌ p Ì̄kaz˘  T znaËka, kter˝ se d· pouûÌt pouze v r·mci okruhu stanic, p īpojen˝ch na stejn˝ nÛd.
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PropojenÌ denÌku s callbookem na CD



DenÌk lze propojit s daty callbooku na CD nebo jeho kopiÌ na disku. Lze pouûÌt callbook typu RAC, QRZ nebo HAM-
CALL. Zad·nÌ se prov·dÌ v menu Setup, pak CD Rom a Auto lookup:



V menu CD rom se zvolÌ p Ì̄sluön˝ typ callbooku, kter˝ m·me buÔ na CD nebo na HDD.



V menu Auto lookup pak definujeme, kterÈ z callbook˘ se budou prohled·vat auto-
maticky po kaûdÈm zad·nÌ volacÌ znaËky v oknÏ QSO entry. Zde obvykle zad·v·me
pouze callbook na CD (nebo HDD).



M·me-li kopii callbooku na disku C, musÌme manu·lnÏ vepsat oznaËenÌ disku, na
kterÈm je tato kopie, do souboru LOGGER32.INI, kter˝ se nach·zÌ v adres· ī C:\Program Files\Logger32. Tento sou-
bor lze editovat textov˝m editorem, nap .̄ Notepad nebo p Ì̄mo Win Commanderem. Najdeme v nÏm sekci [CD
Lookup Settings] a na jejÌ konec dopÌöeme ¯·dek:
CD Drive Letter=C:



TÌm je definice hotova a jakmile napÌöeme volacÌ znaËku do okna QSO entry a stiskneme kl·vesu TAB, otev¯e se
n·m okno s adresou stanice (pokud se nach·zÌ v callbooku):



Chceme-li adresu jinÈ stanice, staËÌ je-
jÌ znaËku napsat do okÈnka s oznaËe-
nÌm Call: a stisknout ENTER.



⁄daje z callbooku lze automaticky p¯e-
nÈst do dat o spojenÌ v oknÏ QSO entry. K tomu n·m slouûÌ menu Transfer. Po jeho otev¯enÌ se n·m otev¯e menu
s nabÌdkou:



Zde m˘ûeme zatrhnout kliknutÌm lev˝m tlaËÌtkem myöi libovoln˝ poËet moû-
nostÌ pro automatick˝ p¯enos ˙daj˘ z callbooku:



Click on one to transfer all - kliknutÌm na libovoln˝ ˙daj v oknÏ callbooku se p¯enesou vöechny ˙daje
Transfer all fields on autolookup - vöechny ˙daje se p¯en·öÌ do spojenÌ automaticky, pokud je aktivnÌ funkce 
automatickÈho vol·nÌ callbooku
Overwrite populated Logbook fields - p¯epÌöÌ se ˙daje (jmÈno, QTH, atd) ˙dajemi z Callbooku
Transfer first name only to Logbook - jako jmÈno se vezme pouze prvnÌ jmÈno z callboku (nenÌ-li zatrûeno, 
p¯ebÌr· se i p Ì̄jmenÌ)



P īpojenÌm callbooku jsme skonËili se z·kladnÌ konfiguracÌ programu, kter˝ od tÈto chvÌle m˘ûeme zaËÌt pouûÌvat pro
z·pis naöich dalöÌch spojenÌ. Podrobn˝ popis vöech dalöÌch moûnostÌ n·sleduje. Provozem digit·lnÌmi mÛdy se za-
b˝v· kapitoly Sound Card, Provoz RTTY a Provoz PSK.
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NastavenÌ Ëasov˝ch p·sem v Ëesk˝ch Windows



Ve spodnÌ Ë·sti obrazovky lze zobrazit pomocÌ menu View tzv. stavov˝ ¯·dek, kter˝ zobrazuje i ËasovÈ ˙daje zemÏ
protistanice. PoslednÌ z nich vpravo je mÌstnÌ Ëas zemÏ protistanice. Tento Ëas je odvozov·n z Ëasov˝ch p·sem, kte-
rÈ jsou p ī¯azeny zemÌm v datab·zi DXCC. P ī tvorbÏ programu bylo vyuûito Ëasov˝ch p·sem, tak jak jsou textovÏ
definov·ny ve Windows XP. To bohuûel neodpovÌd· zcela definici ve Windows98. A pokud je pouûita Ëesk· verze
Windows, pak je t¯eba nejen doplnit chybÏjÌcÌ Ëasov· p·sma ale i p¯epsat vöechny n·zvy z Ëesk˝ch na anglickÈ.
Bohuûel tato p·sma nejsou definov·na jako textov˝ soubor, takûe se musÌ p¯episovat speci·lnÌm programem, kter˝
je souË·stÌ origin·lnÌho CD Windows - TZEDIT.EXE.Tento program naleznete v adres· ī tools\reskit\config na insta-
laËnÌm CD Windows98. Jin˝ zp˘sob je sice moûn˝ a sice p¯epsat n·zvy Ëasov˝ch p·sem v celÈ datab·zi DXCC, coû
p¯edstavuje okolo 500 z·znam˘ (asi 10x vÌce). Vzhledem k tomu, ûe existuje mnoho r˘zn˝ch jazykov˝ch verzi
Windows, nenÌ moûnÈ mÌt datab·zi DXCC univerz·lnÌ pro vöechny systÈmy a je tato konverze Ëasov˝ch p·sem po-
nech·na na uûivateli. Aù jiû se rozhodnete si opravit n·zvy Ëasov˝ch p·sem kdekoliv, je naprosto nutnÈ, aby n·zvy
Ëasov˝ch p·sme v datab·zi DXCC odpovÌdaly p¯esnÏ n·zv˘m Ëasov˝ch p·sme pouûitÈho operaËnÌho systÈmu
Windows. Pokud v nich bude rozdÌl, pak se mÌstnÌ Ëas danÈ zemÏ ve stavovÈm ¯·dku nezobrazÌ.



V n·sledujÌcÌ tabulce jsou uvedeny anglickÈ n·zvy Ëasov˝ch p·sem, jak jsou pouûity v datab·zi DXCC - lev˝ slou-
pec. Tyto n·zvy je t¯eba p¯epsat do vaöich Windows programem TZEDIT.EXE.
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# oznaËuje Ëasov· p·sma, kter· chybÌ i v anglickÈ verzi Windows98



Po spuötÏnÌ TZEDIT.EXE si v
hlavnÌm oknÏ vybereme Ëaso-
vÈ p·smo, kterÈ chceme opra-
vit a klikneme na tlaËÌtko Edit.
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OpravÌme n·zev 
uveden˝ v polÌËku
Abbreviation
a odsouhlasÌme
kliknutÌm na 
tlaËÌtko OK



Pokud pot¯ebujeme doplnit chybÏjÌcÌ ËasovÈ p·smo, klikneme v hlavnÌm oknÏ na tlaËÌtko New a zapÌöeme novÈ Ëa-
sovÈ p·smo, vËetnÏ p Ì̄padnÈho letnÌho Ëasu (Daylight Saving Time - DST). Pro zemÏ jiûnÌ polokoule zaËÌn· letnÌ
Ëas na p¯elomu Sep/Oct a konËÌ na p¯elomu Mar/Apr, tedy obr·cenÏ jak u n·s. »asovÈ p·smo +13 hodin pro Tongu
nelze ve Windows98 zapsat s rozdÌlem +13:00, ale lze to zapsat jako +12:59.



P Ì̄klad z·pisu novÈho ËasovÈho p·sma pro GrÛnsko.



Po doplnÏnÌ a oprav·ch Ëasov˝ch p·sem je nutnÈ restartovat Windows.
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Z·kladnÌ menu



Z·kladnÌ menu je rozdÏleno do 7 skupin:



File 



PrvnÌ funkce slouûÌ pro import denÌku ve form·tu ADIF - popis viz. str10.



Druh· funkce m· obr·cen˝ v˝znam - slouûÌ pro export souboru denÌku - lze pouûÌt nap Ì̄klad
pro export dat do programu BV7 pro tisk QSL nebo export pouze urËitÈ Ë·sti denÌku.



Lze volit mezi t¯emi r˘zn˝mi v˝stupnÌmi
form·ty dat - UQF, ADIF a CSV.



Form·t UQF je jednoduch˝ textov˝ form·t ve tvaru:



FP5AC           021205 0329 80   SSB  57  
9J2BO           021205 0354 30   CW   599 



Obsah souboru ADIF pro stejn· data:



ADIF Export from Logger32 Ver [1.0]
Copyright 2001, 2002  Robert C. Furzer.
Logs generated on 05 Jan 03 at 07:08 UTC by : OK2FD.
File output restricted to QSOs by : NO restrictions (all operators listed).
<EOH>



<ADDRESS:89>9 Bis Rue Paul Lebailly BP 1343, F-97500 Saint Pierre et Miquelon, Saint Pierre & Miquelo
<BAND:3>80M <CALL:5>FP5AC <COMMENT:7>QRZ.COM <CONT:2>NA <CQZ:1>5 <DXCC:3>277
<FREQ:8>3.797690 <ITUZ:1>9 <MODE:3>SSB <NAME:4>John <OPERATOR:5>OK2FD <PFX:2>FP
<QSL_SENT:1>Y <QSLSDATE:8>20021205 <QSO_DATE:8:D>20021205 <RST_RCVD:2>57 <RST_SENT:2>57 <TI-
ME_ON:6>032945 <TIME_OFF:6>032945 <EOR>



<ADDRESS:21>QSL via G3TEV, Zambia <BAND:3>30M <CALL:5>9J2BO <CONT:2>AF <CQZ:2>36 <DXCC:3>482
<FREQ:9>10.107900 <ITUZ:2>53 <MODE:2>CW <NAME:5>Brian <OPERATOR:5>OK2FD <PFX:2>9J
<QSL_SENT:1>Y <QSL_VIA:5>G3TEV <QSLSDATE:8>20021205 <QSO_DATE:8:D>20021205 <RST_RCVD:3>599
<RST_SENT:3>599 <TIME_ON:6>035432 <TIME_OFF:6>035432 <EOR>



Obsah souboru CSV:



CSV Export from Logger32 Ver [1.0]
Copyright 2001, 2002  Robert C. Furzer.
Logs generated on 05 Jan 03 at 07:11 UTC by : OK2FD.
File output restricted to QSOs by : NO restrictions (all operators listed).



"ADDRESS","AGE","ARRL_SECT","BAND","CALL","CNTY","COMMENT","CONT","CONTEST_ID","CQZ","DOK","
DXCC","FREQ","GRIDSQUARE","IOTA","ITUZ","JCC","JCG","MODE","NAME","NOTES","OPERATOR","PFX","PR
OP_MODE","QSL_RCVD","QSL_SENT","QSL_VIA","QSLMSG","QSLRDATE","QSLSDATE","QSO_DATE","QTH","R
ST_RCVD","RST_SENT","RX_PWR","SAT_MODE","SAT_NAME","SRX","STATE","STX","SUB_MODE","TEN_TEN",
"TIME_ON","TIME_OFF","TX_PWR","VE_PROV"



"9 Bis Rue Paul Lebailly BP 1343, F-97500 Saint Pierre et Miquelon, Saint Pierre &
Miquelo","","","80M","FP5AC","","QRZ.COM","NA","","05","","277","3.79769","","","09","","","SSB","John","","O
K2FD","FP","","","Y","","","","20021205","05 Dec 02","","57","57","","","","","","","","","03:29","03:29","",""
ìQSL via
G3TEV,îZambia","","","30M","9J2BO","","","AF","","36","","482","10.1079","","","53","","","CW","Brian","","OK2F
D","9J","","","Y","G3TEV","","","20021205","05 Dec 02","","599","599","","","","","","","","","03:54","03:54","",""
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Jakmile si zvolÌme druh v˝stupnÌho souboru, musÌme zadat jeho n·zev a do kterÈho adres·¯e jej zapÌöeme:



P Ì̄klad:
export ve form·tu ADIF
n·zev souboru: 2002.ADI
adres·¯:
C:\Program Files\Logger32\



Pak je t¯eba zadat znaËku oper·tora (v p Ì̄padÏ, ûe m·me jeden de-
nÌk s vÌce znaËkami, jinak je moûnÈ ponechat all operators).



Chceme-li vyexportovat jen data z urËitÈho ËasovÈho obdobÌ, zatrh-
neme vpravo dole volbu Partial Log a zad·me datumy poË·tku a
konce zvolenÈho obdobÌ. MÏsÌce se zad·vajÌ takÈ v ËÌselnÈm form·-
tu, kter˝ se pak s·m p¯evede do pÌsmennÈho tvaru.



Export dat odstartujeme kliknutÌm na tlaËÌtko Start.



Jakmile je export dat hotov, objevÌ se koneËn˝ stav o poËtu vyexpor-
tovan˝ch spojenÌ a okno m˘ûeme uzav Ì̄t kliknutÌm na k Ì̄ûek v pravÈm
hornÌm rohu informaËnÌho okna.



T̄ etÌ funkci menu File je export dat pro QSL:
Celkem jsou t ī moûnosti:
- export vybran˝ch spojenÌ (oznaËen˝ch pro budoucÌ tisk QSL, jsou ta-
kÈ v oknÏ Logbook Page barevnÏ odliöeny od ostatnÌch) pro tisk ve for-
m·tu ADIF (nap .̄ pro program BV)
- export dat pro elektronickÈ eQSL pro upload na www.eqsl.net
- export dat pro LOTW - Logbook Of The World (projekt ARRL)



Export tÏchto dat pro QSL lze vyvolat i z rychlÈho menu pomocÌ kliknutÌ na grafickÈ ikony ve ËtvrtÈ skupinÏ:
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PoslednÌ funkce menu File - Change Logbook slouûÌ pro p Ì̄padnou zmÏnu soubor˘ denÌku. To lze vyuûÌt pro p Ì̄pad
oddÏlenÈho vedenÌ nÏkolika denÌk˘ pro r˘znÈ stanice, kdy nechceme mÌt data slouËenÈ dohromady.



Zde zad·me jmÈno souboru - obvykle jako vola-
cÌ znaËku jinÈ stanice (nap .̄ klubovÈ) a umÌstÏnÌ
soubor˘ do adres·¯e (obvykle stejn˝ adres·¯ ja-
ko ostatnÌ soubory Logger32).



I v tomto denÌku je navÌc t¯eba zadat znaËku oper·tora (mÌsto znaËky lze
zadat ale i jmÈno oper·tora, nap .̄ u klubov˝ch stanic)



⁄daj se potvrdÌ kliknutÌm na tlaËÌtko Apply.



Tools



Menu Tools obsahuje pomocnÈ n·stroje hlavnÏ pro udrûov·nÌ datab·zÌ, d·le kalkul·tor
pro v˝poËet Ëtverc˘ a p Ì̄kaz pro p¯esnÈ umÌstÏnÌ oken.



PrvnÌ p Ì̄kaz slouûÌ pro otev¯enÌ okna pro v˝poËet Ëtverc˘ - GridSquare calculator:



V tomto oknÏ zadd·v·me dekadicky zemÏpisnou dÈlku (v˝chodnÌ z·-
pornÏ) a öÌ¯ku (jiûnÌ z·pornÏ). VÏtöinou ale z mapy m˘ûeme zjistit p¯es-
nou polohu nikoliv dekadicky, ale ve stupnÌch, minut·ch a vte īn·ch. V
tom p Ì̄padÏ pak ale staËÌ kliknout na okÈnko pro z·pis sou¯adnic
PRAV›M tlaËÌtkem myöi a objevÌ se dalöÌ okno, tentokr·t pro z·pis ˙-
daj˘ ve stupnÌch. Jakmile ˙daje zapÌöeme a odsouhlasÌme kliknutÌm
na tlaËÌtko OK, provede se p¯epoËet na dekadickÈ hodnoty a sou-
ËasnÏ se vloûÌ do p¯edchozÌho okna kalkul·toru. Pak staËÌ jen kliknout
na tlaËÌtko Calculate a dostaneme p¯esn˝ lok·tor pro zadanÈ zemÏ-
pisnÈ sou¯adnice:



Kalkul·tor pro v˝poËet Ëtverc˘ uzav¯eme kliknutÌm na tlaËÌtko Exit nebo k Ì̄ûek okna v pravÈm hormÌm rohu.



DalöÌm p Ì̄kazem menu Tools je Snap windows to size. KliknutÌ na tento p Ì̄kaz jemnÏ posune rozmÌstÏn· okna na
ploöe tak, aby byla ve stejnÈ v˝öi a vedle sebe leûÌcÌ okna mÏla stejnou v˝öku. SlouûÌ tedy jen ke grafickÈmu dola-
dÏnÌ rozmÌstÏnÌ hlavnÌch okne programu Logger32.



T̄ etÌm p Ì̄kazem menu Tools je p Ì̄kaz Setup Bands & Modes. Tato funkce je velmi d˘leûit·, ponÏvadû se s jejÌ po-
mocÌ definuje tzv. bandpl·n. Z·kladnÌ bandpl·n je souË·stÌ instalace programu - je to textov˝ soubor s n·zvem
BandMode32.db, kter˝ lze p¯epsat i textov˝m editorem. Data tohoto souboru majÌ n·sledujÌcÌ form·t:



2M,CW,144.000000,3000.000000,599,CW,,,,,
6M,CW,50.000000,52.000000,599,CW,,Y,,,
10M,CW,29.500000,29.700000,599,CW,,Y,,,
10M,SSB,28.300000,29.500000,59,USB,,Y,,,
10M,RTTY,28.080000,28.100000,599,RTTY,,Y,,,
10M,SSTV,28.065000,28.075000,599,USB,,Y,,,   atd....



- 21 -











JednoduööÌ zp˘sob, neû p Ì̄m·
oprava tohoto souboru textov˝-
meditorem je editace bandpl·-
nu pr·vÏ p¯Ìkazem Setup
Bands & Modes. KlknutÌm na
tento p Ì̄kaz se n·m otev¯e okno
s bandpl·nem, ve kterÈm jsou
zad·ny jednotliv· p·sma a frek-
venËnÌ rozmezÌ pro jednotlivÈ
mÛdy, p īËemû se postupuje od
nejvyööÌho frekvenËnÌho p·sma
smÏrem k niûöÌm frekvencÌm.



Kaûd˝ ¯·dek z·pisu p¯edstavu-
je Ë·st frekvenËnÌho pl·nu pro
kombinaci p·sma a mÛdu.



Lze zad·vat libovolnÈ amatÈrskÈ p·smo a mÛd podle definice ADIF:



Platn· jsou p·sma:
160M 80M 40M 30M 20M 17M
15M 12M 10M 6M 2M 1.25M
70CM 35CM 23CM 13CM 9CM 6CM
3CM 1.25CM 6MM 4MM 2.5MM 1MM



PlatnÈ mÛdy provozu jsou samoz¯ejmÏ standardnÌ mÛdy provozu CW, SSB, RTTY, PSK31, SSTV a d·le digit·lnÌ mÛ-
dy HELL, TOR, PAC, PAC2, CLO p Ì̄padnÏ dalöÌ.



V kaûdÈm ¯·dku je nejd Ì̄ve uvedeno p·smo, pak mÛd, dolnÌ a hornÌ frekvence pro uveden˝ mÛd, p¯ednastavenÌ pro
hodnotu reportu pro denÌk, odpovÌdajÌcÌ mÛd pouûit˝ v transceivru (pro digit·lnÌ mÛdy je to obvykle USB), v˝kon
(pouze informativnÏ, pokud jej chceme zapisovat do denÌku), p¯Ìznak zahrnutÌ do statistiky v oknÏ
Worked/Confirmed (Y=ano) a p Ì̄padnÏ p ī¯azenÈ ËÌslo antÈny (pokud pouûÌv·me automatick˝ p¯epÌnaË antÈn, kte-
r˝ lze p Ì̄mo ovl·dat progarmem Logger32). MÛdy a p·sma, kterÈ majÌ ve sloupci Stats znak Y, se objevÌ v oknÏ
Worked/Confirmed a po¯adÌ mÛd˘ bude d·no odleva po¯adÌm v bandpl·nu.



VöimnÏte si, ûe i kdyû v bandpl·nu je uvedeno p·smo 2M, nenÌ v oknÏ
Worked/Confirmed, protoûe ve sloupci Stats nenÌ uvedeno Y. Pro zahrnutÌ v
oknÏ Worked/Confirmed staËÌ uvÈst u kaûdÈho p·sma nebo mÛdu znak Y
pouze 1x.



Pr·vÏ hornÌ ¯·dek definice p·sma 2M slouûÌ v tomto bandpl·nu pouze pro pokrytÌ chybnÈho odeËtu frekvence tran-
sceivru v dobÏ fyzickÈho p¯elaÔov·nÌ, kdy tcvr p¯ed·v· v nÏkter˝ch p Ì̄padech programu chybnou frekvenci, kter· ,
pokud by nÏjak˝m zp˘sobem nebyla zahrnuta do bandpl·nu, by mÏla za n·sledek chybovÈ hl·öenÌ o tom, ûe pra-
covnÌ frekvence je mimo bandpl·n. Ze stejnÈho d˘vodu je uveden jako fiktivnÌ i ˙plnÏ spodnÌ ¯·dek pro p·smo 160
M s rozmezÌm frekvencÌ 0.000500 (500 Hz) do 999999.000000 MHz.
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Database Maintenance



Menu Tools - Database maintenance je urËeno pro spr·vu
hlavnÌch datab·zÌ programu Logger32. V jeho prvnÌm od-
dÌle jsou Ëty ī funkce:



Logbook details  - slouûÌ pro zobrazenÌ informacÌ o zapl-
nÏnÌ kapacity denÌku:



Setup digital modes - slouûÌ pro definici, kterÈ mÛdy budou br·ny jako digit·lnÌ.



ZatrûenÌm se mÛdy budou povaûovat jako digit·lnÌ.



V˝bÏr mÛd˘ se odsouhlasÌ kliknutÌm na tlaËÌtko OK.



Recalculate statistics - slouûÌ pro novÈ vytvo¯enÌ statistick˝ch
soubor˘ z dat celÈho denÌku (soubory Stats32.xxx). PouûÌv· se v
p Ì̄padech vÏtöÌch zmÏn dat a problÈmech s obsahem a spr·vnos-
tÌ statistick˝ch ˙daj˘.



Reformat QSO numbers - p¯eËÌslov·nÌ spojenÌ. PouûÌv· se v p Ì̄padech chyb-
nÈ manipulace s daty, po zruöenÌ vÏtöÌho poËtu spojenÌ (nap .̄ po importu ne-
spr·vn˝ch dat) a podobnÏ.



DalöÌ oddÌl p Ì̄kaz˘ obhospoda¯uje t ī nejvÏtöÌ a nejv˝znamÏjöÌ datab·ze programu:



IOTA maintenance



Po kliknutÌ na tento p Ì̄kaz se otev¯e okno s datab·zÌ ostrov˘ IOTA. JednotlivÈ poloûky mohou b˝t set Ì̄dÏny vzestupnÏ
buÔ podle zkratek nebo podle prefix˘ (volba set Ì̄dÏnÌ se prov·dÌ kliknutÌm na slovo IOTA nebo Prefix v z·hlavÌ ok-
na). Chceme-li nÏkterou poloûku upravit, klikneme na ¯·dek s touto poloûkou a otev¯eme tak okno s informacemio
tÈto poloûce, kterÈ pak m˘ûeme upravit.
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V definici pro vybranou poloûku m˘-
ûeme zmÏnit libovoln˝ ˙daj, p īdat
nebo ubrat jednotlivÈ ostrovy a po-
dobnÏ. K potvrzenÌ jednotliv˝ch Ëin-
nostÌ pak klikneme na nÏkterÈ z tla-
ËÌtek:
Add - pro p Ì̄d·nÌ ¯·dku s ˙daji
Delete - pro zruöenÌ oznaËenÈho



¯·dku
Modify - pro editaci ¯·dku
Cancel - pro ukonËenÌ editace



NejobvyklejöÌ pot¯ebou ˙pravy datab·ze IOTA je ale obvykle p īd·nÌ ˙daj˘ o novÏ za¯azenÈm ostrovÏ. To se provede
tak, ûe klikneme na pr·zdn˝ ¯·dek na konci celÈ datab·ze IOTA, ËÌmû otev¯eme zad·vacÌ okno:



Zad·me vöechny zn·mÈ ˙daje o no-
vÈm referenËnÌm ËÌsle IOTA a pro u-
konËenÌ klikneme na tlaËÌtko Add.



US County maintenance



Je obdobnou funkcÌ, tentokr·t pro ˙drûbu dat okres˘ USA.
vybranou znaËkou. Okresy lze opÏt set Ì̄dit vzestupnÏ buÔ
podle st·tu a n·zvu, nebo podle n·zvu (kliknutÌm na slovo
State nebo County v z·hlavÌ okna). ZvolenÈ set Ì̄dÏnÌ je zv˝-
raznÏno ËervenÏ. KliknutÌm na zvolenou county m˘ûeme edi-
tovat jejÌ ˙daje. Tento poûadavek je ale spÌöe vyjÌmeËn .̋



ZmÏnu
odsouhla-
sÌme klik-
nutÌm na
tlaËÌtko
Update.
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Country/Prefix maintenance



Touto funkcÌ prov·dÌme ˙drûbu jednak dat seznamu DXCC ale i doplÚov·nÌ seznamu nejr˘znÏjöÌch v˝jimek. ZejmÈna
se to t˝k· znaËek, jejichû prefixy jsou pouûitz pro vÌce zemÌ DXCC a kterÈ nelze podle preixu p¯edem rozliöit. T̋ k·
se to p¯edevöÌm znaËek zemÌ FO, JD1, VP8, VK0, ZK1 ale takÈ dalöÌch zvl·ötnÌch znaËek (K1B a pod.).



Datab·ze zemÌ m˘ûe b˝t opÏt set Ì̄dÏna podle r˘zn˝ch
hledisek - tentokr·t podle libovolnÈho sloupce - Prefix,
Country, CQ, ADIF (po¯ad.ËÌslo zemÏ pro form·t ADIF)
nebo Cont. Hledisko t Ì̄dÏnÌ je zv˝raznÏno ËervenÏ.



Prefix p¯edstavuje nikoliv prefix volacÌ znaËky, ale o-
znaËenÌ DXCC zemÏ v denÌku. Poloûky datab·ze, kterÈ
jsou podloûeny öed˝m pozadÌm, jsou zruöenÈ zemÏ
DXCC.



KliknutÌm na zvolen˝ ¯·dek otev¯eme okno pro editaci
dat p Ì̄sluönÈho prefixu Ëi zemÏ DXCC:



NedoporuËuje se prov·dÏt opravy da-
tab·ze, zejmÈna ne mÏnit tzv. prefixy.
Lze ovöem provÈst opravu tam, kde by
se vyskytly chyby, nap .̄ u p ī¯azenÌ zÛn,
zem.sou¯adnic Ëi podobnÏ. K odsou-
hlasenÌ zadan˝ch zmÏn slouûÌ tlaËÌtko
Modify v prvnÌm ¯·dku tlaËÌtek.
TlaËÌtkem Delete se zruöÌ cel˝ z·pis v
datab·zi, tlaËÌtko Add slouûÌ pro p īd·-
nÌ z·pisu do datab·ze (nov· zemÏ DX-
CC).



OkÈnko vpravo od tlaËÌtka Search slou-
ûÌ pro v˝bÏr ËasovÈho p·sma z aktu·l-
nÌho seznamu Ëasov˝ch p·sem.



V Ëem hlavnÏ jsou ˙pravy uûiteËnÈ, je p īd·v·nÌ konkrÈtnÌch znaËek Ëi nov˝ch pouûit˝ch prefix˘ volacÌch znaËek.



V p Ì̄kladu vedle se kliknutÌm na okÈnko vedle tlaËÌtka Modify otev¯e subokno se seznamem pouûit˝ch prefix˘ zna-
Ëek i cel˝ch znaËek pro danou zemi (jsou mezi znaky < >). Chceme-li nap .̄ p īdat znaËku FO0MO, aby ji program
automaticky rozezn·val jako DXCC zemi FO/A, pak do okÈnka napÌöeme: <FO0MO> a klikneme na tlaËÌtko Add ve
stejnÈm ¯·dku vlevo. Otev¯eme-li si znovu sudokno se znaËkami a prefixy, uvidÌme nynÌ v seznamu i pr·vÏ doplnÏ-
nou znaËku. Stejn˝ postup platÌ i pro doplÚov·nÌ prefixu, jen s tÌm rozdÌlem, ûe jej nepÌöeme mezi znaky < >.Chceme-
li nÏkter˝ prefix Ëi znaËku zruöit, oznaËÌme ji v suboknÏ kliknutÌm a klikneme na tlaËÌtko Delete - prefix Ëi znaËka se
ze seznamu vymaûe.



P Ì̄znak Deleted vpravo uprost¯ed je urËen pro oznaËenÌ zruöenÈ zemÏ DXCC (je-li zatrûen).



Datab·ze zemÌ je uloûena ve Ëty¯ech souborech s n·zvy COUNTRY.ISD, COUNTRY.ISF, COUNTRY.ISL a COUNT-
RY.ISM. DoplÚujÌcÌ prefixy a znaËky jsou pak uloûeny v souborech s n·zvem ALIAS. PoslednÌ Ëtve īcÌ soubor˘ tvo-
Ì̄cÌ dohromady nedÌlnou datab·zi jsou soubory s n·zvem OFFSET. Tam jsou uloûeny informace t˝kajÌcÌ se vÏtöÌch
˙zemnÌch celk˘, kterÈ zahrnujÌ vÌce zÛn, Ëasov˝ch p·sem a kterÈ lze navÌc nÏkde rozliöit i podle prvnÌho pÌsmene v
suffixu. Tyto informace pak lze vidÏt v dolnÌ Ë·sti okna zemÏ DXCC - viz n·sledujÌcÌ p Ì̄klad pro UA9.
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U tÈto zemÏ jsou ve spodnÌ Ë·sti defi-
nov·ny vöechny vztahy mezi prvnÌm
pÌsmenem suffixu, zemÏpisnou polo-
hou, zÛnami WAZ i ITU a Ëasov˝mi
p·smy v danÈ oblasti. P ī zad·nÌ znaË-
ky do denÌku pak program pozn·, o ja-
kou se jedn· zÛnu a spr·vnÏ spoËÌt·
ËasovÈ hodnoty.



Chceme-li p īdat nov˝ ¯·dek do tÈto
datab·ze, najedeme t·hlem vpravona
konec seznamu, kde je pr·zdn˝ ¯·dek.
Tam napÌöeme novÈ ˙daje a kliknutÌm
na tlaËÌtko Add v dolnÌ Ë·sti okna je p ī-
d·me do datab·ze. TlaËÌtko Delete
slouûÌ k vymaz·nÌ oznaËenÈho ¯·dku,
tlaËÌtko Modify pak ke zmÏn·m.



S instalacÌ programu se distribuujÌ jiû zaplnÏnÈ datab·ze Alias i Offset spolu s platn˝m seznamem DXCC v datab·-
zi Country. Pokud nÏkdo doplnil datab·ze o dalöÌ informace, m˘ûe je poskytnout jako kopii dalöÌmu uûivateli, vûdy
vöak vöech 12 soubor˘. TÏmi pak staËÌ p¯epsat starÈ soubory v adres· ī \Program Files\Logger32. Pro jistotu je ale
dobrÈ si vlastnÌ soubory uchovat v z·loûnÌm adres· ī pro p Ì̄pad, ûe by novÈ soubory obsahovaly v·ûnÈ nedostatky.



VIew



Menu View ve svÈm prvnÌm oddÌle obsahuje 9 p Ì̄kazu pro otev¯enÌ jed-
notliv˝ch oken od Show DX Spots aû po okno Worked/Confirmed. S
tÌm jsme se uû sezn·mili na str.7.



Druh· skupina p Ì̄kaz˘ je urËena pro modifikaci vzhledu Ëty¯ech oken,
kterÈ jsou v tabulkovÈm form·tu: Logbook Page, Previous QSOS,
Worked/Confirmed a DX Spots. ZmÏnÌme-li nastavenÌ v tomto menu,
zmÏnÌ se vzhled vöech Ëty¯ v˝öe uveden˝ch oken.



NajetÌm ukazatele myöi na prvnÌ ¯·dek Grid appearance se otev¯e roz-
öÌ¯enÈ okno p Ì̄kazu Row height, kter˝m se definuje v˝öka ¯·dku.



VyööÌ ¯·dek dovoluje pouûÌt vÏtöÌ a tuËnÈ pÌsmo, niûöÌ pak naopak umoûnÌ zobrazit na stejnÈ ploöe vÌce informacÌ.
P Ì̄klady pro v˝öku 210 a 240 pixel˘ jsou na dalöÌ stranÏ.
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DalöÌm p Ì̄kazem submenu  Show grid lines zapÌn·me/vypÌn·me zobrazenÌ dÏlÌcÌch linek mezi ¯·dky. Obdobn˝ je i
dalöÌ p Ì̄kaz Show grid alternating colors, kter˝m zapÌn·me st Ì̄d·nÌ barev podkladu mezi sousednÌmi ¯·dky:



DalöÌ skupinou p Ì̄kaz˘ m·me moûnost definovat typ, velikost a barvu pÌsma a takÈ barvy barevnÈho podkladu ¯·d-
k˘. PrvnÌ z nich - Grids font/color - je pro definici pÌsma, kliknutÌm na nÏj se otev¯e okno:



Zde m˘ûeme zmÏnit parametry pouûitÈho
pÌsma, typ, ¯ez, velikost a barvu. ZmÏny od-
souhlasÌme kliknutÌm na tlaËÌtko OK.



Druh˝m p Ì̄kazem Grids background color
m·me moûnost vybrat barvu podkladu stan-
dardnÌho ¯·dku a dalöÌ p Ì̄kaz je pro zmÏnu
barvy podkladu alternujÌcÌho ¯·dku (pokud je
zapnuta).



Po kliknutÌ na tlaËÌtko Definovat vlastnÌ barvy si m˘ûeme vytvo īt
vlastnÌ barvy a p īdat je do palety s oznaËenÌm VlastnÌ barvy.



P Ì̄kazem Form background color nastavujeme
barvu pozadÌ hlavnÌ plochy programu.



PoslednÌ Ëty ī p Ì̄kazy menu View majÌ tento v˝-



- 27 -











znam:
Enable out of band messages - zapÌn·/vypÌn· chybovÈ hl·öenÌ v p Ì̄padÏ, ûe
frekvence tcvru je mimo amatÈrsk· p·sma



Show Toolbar - zapÌn·/vypÌn· zobrazenÌ ¯·dku p Ì̄kaz˘ s ikonami:



Show upper statusbar - zapÌn·/vypÌn· hornÌ informaËnÌ ¯·dek



Show lower statusbar - zapÌn·/vypÌn· spodnÌ informaËnÌ ¯·dek



Awards



Menu Awards je urËeno pro sledov·nÌ stavu plnÏnÌ podmÌnek z·kladnÌch diplom˘:
Islands - spojenÌ s ostrovy - IOTA
CQ Zones - spojenÌ se zÛnami - WAZ
US States - spojenÌ se st·ty USA - WAS
Countries -  spojenÌ se zemÏmi - DXCC
Continents - spojenÌ s kontinenty - WAC
US Counties - spojenÌ s okresy USA - USACA
Grid squares - spojenÌ s lok·tory



U vöech statistik se sledujÌ spojenÌ po p·smech a lze volit navÌc i druh provozu a znaËku oper·tora. KliknutÌm na li-
bovolnÈ polÌËko se otev¯e okno s podrobn˝m v˝pisem o spojenÌch, kterÈ vyhovujÌ danÈ kombinaci. Sledovan· p·s-
ma jsou d·na bandpl·nem - stejn· jsko pro okno Worked/Confirmed.



Islands



KliknutÌm nap .̄ na polÌËko AF-008/20m, dostaneme v˝pis o spojenÌch:



KliknutÌm na vybranÈ spojenÌ skoËÌme na stejnÈ spojenÌ p Ì̄mo de denÌku, kde je m˘ûeme oznaËit pro posl·nÌ QSL:
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CQ Zones



PolÌËka s pÌsmenem C oznaËujÌ potvrzenÈ spojenÌ pro
danou kombinaci p·sma/mÛdu a zÛny, polÌËka s pÌs-
menem W oznaËujÌ nav·zan·, ale dosud nepotvrzen·
spojenÌ.



Ve spodnÌ Ë·sti jsou dva souËtovÈ ¯·dky pro kaûdÈ
p·smo zvl·öù - W - pracov·no, C - potvrzeno.



Pod nimi je pak souËet pro dan˝ druh provozu a vöech-
na p·sma (zde 40 CQ Zones worked, 40 confirmed)



⁄plnÏ dole jsou dvÏ okÈnka, kde lze v levÈm lze volit
mÛd provozu a vedle znaËku oper·tora.



US States



Stejn· statistika jako pro zÛny



Countries



NejpouûÌvanÏjöÌ
statistika - pro
zemÏ DXCC.
SouËtovÈ ¯·dky
jsou vûdy prvnÌ
dva pro zemÏ
vËetnÏ zruöen˝ch
(Alltime), dalöÌ
pak pouze pro
zemÏ souËasnÏ
platnÈ (Current)
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Continents



Jednoduch· statistika pro spojenÌ s kontinenty



US Counties



U tÈto statistiky lze volit t Ì̄dÏnÌ
podle st·t˘ nebo t Ì̄dÏnÌ podle
n·zvu County - kliknutÌm na
polÌËko State nebo County v
z·hlavÌ okna. T̄ ÌdÌcÌ hledisko je
zv˝raznÏno ËervenÏ.



Grids



Statistika podle lok·tor˘ - p ī zatrûenÌ volby
More Details dostaneme informaci o celko-
vÈm poËtu lok·tor˘:
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CW



Program m· zabudov·n programovateln˝ cw klÌË s celou ¯adou pamÏtÌ. Jeho ovl·d·nÌ je velmi jednoduchÈ. Lze v
nÏm pouûÌvat nejen pevnÏ naprogramovanÈ pamÏti (max.36), ale i promÏnnÈ, tzv. makro, jejichû obsah se automa-
ticky nastavÌ nap .̄ podle obsahu p Ì̄sluön˝ch polÌËek v denÌku.



Okno pro CW m· vlastnÌ menu:



Config slouûÌ pro konfiguraci parametr˘ pro CW:



KliknutÌm na Keyer setup otev¯ete okno pro zad·nÌ v˝stupnÌho portu pro CW:



Zde se zad·v· hexadecim·lnÌ adresa zvolenÈho sÈriovÈho nebo paralelnÌho portu (jsou p¯edvoleny porty COM1 a
LPT1) - pokud chcete pouûÌt jinÈ porty, musÌte zadat jejich spr·vnou hexadecim·lnÌ adresu a to:
Serial port address nebo Parallel port address podle toho, zda je v˝stupnÌm portem sÈriov˝ port -
zaökrtnuta moûnost buÔ Use shared serial port for CW - sdÌlen˝ sÈr.port
nebo Use dedicated serial port for CW - samostatn˝ sÈriov˝ port
nebo paralelnÌ port: Use parallel port for CW



Chcete-li pouûÌt pro spÌn·nÌ tcvru sign·l PTT na stejnÈm portu, pak zatrhnete volbu PTT on selected port.



DalöÌ parametry slouûÌ k nastavenÌ stylu klÌËov·nÌ (pomÏru Ë·rka:teËka a mezer mezi pÌsmeny a slovy) a, rychlosti klÌ-
Ëov·nÌ a takÈ zpoûdÏnÌ mezi sign·lem PTT a vlastnÌm klÌËov·nÌm:



TX delay - zad·v· se doba zpoûdÏnÌ klÌËov·nÌ v ms
A word space - zad·v· se dÈlka mezery mezi slovy
A letter space - zad·v· se dÈlka mezery mezi pÌsmeny
A dash - zad·v· se dÈlka Ë·rky
Dot length - nastavenÌ rychlosti klÌËov·nÌ (vlevo rychlejöÌ, vpravo pomalejöÌ)



Jakmile jsou vöechny parametry nastaveny, odsouhlasÌme je kliknutÌm na tlaËÌtko OK.
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Program.klávesy okno pro vysíl.text okno pro vol.znaèky











Pozn.: Hexadecim·lnÌ adresu pro libovoln˝ port zjÌstÌte tak, ûe otev¯ete kliknutÌm postupnÏ na Start v levÈm dolnÌm
rohu obrazovky, d·le vyberete NastavenÌ, Ovl·dacÌ panely a v nich pak SystÈm a Spr·vce za¯ÌzenÌ:



KliknutÌm na ¯·dek Porty (COM a LPT) otev-
¯ete seznam vöech port˘, kterÈ jsou ve va-
öich Windows k dispozici a vyberete si temn,
kter˝ chcete pouûÌt. Pak na nÏj kliknete a o-
tev¯ete okno s jeho vlastnostmi:



V hornÌ liötÏ si vyberete kliknutÌm volbu Prost¯edky a
v prvnÌm ¯·dku Rozsah vstupu a v˝stupu zjistÌte
pot¯ebnou hexadecim·lnÌ adresu danÈho portu - v
tomto p Ì̄padÏ pro COM2 - 2F8.
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DalöÌm p Ì̄kazem menu Config je Appearance, kter˝ po najetÌ u-
kazatele myöi otev¯e okno rozöÌ¯enÈho menu s p Ì̄kazy pro defini-
ci barev a pÌsma (nastavujÌ se stejnÏ jako bylo uvedeno na str.27).



WPM Color - nastavenÌ barvy rychlosti klÌËov·nÌ v ¯·dku Toolbar
Text font/color - nastavenÌ druhu a barvy pÌsma
Text background color - nastavenÌ barvy pozadÌ pro okno CW
Transmitting text color - nastavenÌ barvy pro jiû odvysÌlan˝ text



Transmitting text color - nastavenÌ barvy pro text urËen˝ k vysÌl·nÌ
Assign INS key - p ī¯azenÌ funkce kl·vesy INS ke zvolenÈ funkËnÌ kl·vese



P Ì̄kaz CPU priority definuje prioritu klÌËov·nÌ p¯ed ostatnÌmi Ëinnostmi pro-
cesoru poËÌtaËe. Lze volit mezi Normal, Higher (vyööÌ) a Highest (nejvyööÌ).



P Ì̄kaz Serial # preference definuje, jak se bude vysÌlat znak NULA v po-
¯adovÈm ËÌsle - buÔ jako 0, nebo zkr·cenÏ jako pÌsmeno ìTî nebo ìOî.



DalöÌ poloûkou hlavnÌho menu je submenu View, kter˝m se definuje poËet progra-
movateln˝ch pamÏtÌ a zapnutÌ-vypnutÌ ¯·dku Toolbar:
Show F keys - 12 pamÏtÌ F1 aû F12
Show shift F keys - 12 pamÏtÌ shift F1 aû shift F12
Show alt F keys - 12 pamÏtÌ alt F1 aû alt F12
Show tool bar - zapnutÌ ¯·dku Toolbar:



DalöÌ poloûkou hlavnÌho menu Keying se definuje jak se bude zadan˝ text vysÌlat:
Auto TX - cokoliv se zapÌöe do vysÌlacÌho okna, bude okamûitÈ odvysÌl·no
Manual TX - napsan˝ text se vyöle aû po kliknutÌ na poloûku TX (vpravo vedle Keying)



(TX tlaËÌtko je aktivnÌ pouze p ī tÈto volbÏ)



Vpravo od poloûky TX je poloûka Abort, kterou se v p Ì̄padÏ pot¯eby okamûitÏ zastavÌ vysÌl·nÌ textu.



Programov·nÌ pamÏtÌ



P ī¯azenÌ tlaËÌtek
kl·ves·m F



Naprogramovat lze libovoln˝ obsah libovolnÈho tlaËÌtka. To se prov·dÌ tak, ûe na zvolenÈ tlaËÌtko klikneme PRAV›M
tlaËÌtkem myöi. a tÌm otev¯eme programovacÌ okno:



Do hlavnÌ plochy napÌöeme poûado-
van˝ text, mimo norm·lnÌho textu
m˘ûeme pouûÌt i tzv.makra, t.j. pro-
mÏnnÈ, jejichû obsah se mÏnÌ v z·-
visloti na jin˝ch poloûk·ch. Jsou vûdy
mezi dvÏma znaky $. Seznam pouûi-
teln˝ch maker a jejich v˝znam je na
dalöÌ stranÏ.



Ve spodnÌ Ë·sti jsou tlaËÌtka pro defi-
nici popisu pamÏti - Setup Macro
button appearance - v pod n·pisem
Setup je pak nadefinovan˝ vzhled tla-
ËÌtka pamÏti.
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Backcolor - volba barvy pozadÌ tlaËÌtka pamÏti
Mouseover Backcolor - volba barvy pozadÌ tlaËÌtka v p Ì̄padÏ, kdyû na nÏj najede ukazatel myöi
Forecolor - volba barvy textu na tlaËÌtku pamÏti
Mouseover Forecolor - volba zmÏny barvy textu, kdyû na nÏj najede ukazatel myöi
Button Caption - zad·nÌ n·pisu tlaËÌtka pamÏti
Reset Backcolors - zruöenÌ definice barev pozadÌ
Reset/Cancel all settings - vymaz·nÌ vöech nastavenÌ
OK - odsouhlasenÌ zad·nÌ a uzav¯enÌ programovacÌho okna
Cancel - uzav¯enÌ programovacÌho okna



P Ì̄klad barevnÈho provedenÌ



a zmÏna barev po najetÌ ukazatele myöi



Kaûd· pamÏù m˘ûe obsahovat maxim·lnÏ 200 znak˘.



Seznam maker



$band$ p·smo p¯evzatÈ z okna Logbook Entry
$call$ volacÌ znaËka p¯evzat· z okna Logbook Entry
$clear$ vymaz·nÌ obsahu vysÌlacÌ pamÏti (pouze p ī nastavenÌ Manual TX)
$log$ p Ì̄kaz pro z·pis ˙daj˘ z okna Logbook Entry do denÌku
$mycall$ vlastnÌ znaËka
$name$ jmÈno oper·tora p¯evzatÈ z okna Logbook Entry
$reset$ p¯eruöenÌ vysÌl·nÌ
$speed+$ zrychlenÌ klÌËov·nÌ
$speed-$ zpomalenÌ klÌËov·nÌ¯evzatÈ z okna Logbook Entry
$serialnum$ po¯adovÈ ËÌlso, p¯evzatÈ z hodnoty STX z okna Logbook Entry



P Ì̄klad pouûitÌ: $call$ DE $mycall$ TNX QSO DR $name$ 73 cu de $mycall$ SK $log$



KlÌËovacÌ interfejs pro CW



KlÌËovacÌ vstup transceivru nelze klÌËovat p Ì̄mo z portu COM nebo LPT a musÌ b˝t pouûit alespoÚ jednoduch˝ ob-
vod podle n·sledujÌcÌho schematu:



ZapojenÌ pin˘ port˘ je n·sledujÌcÌ:



LPT: X= pin 17 LPT (DB25)
Y= pin 18 LPT (DB25)
PTT= pin 16 LPT



COM: X=pin 7 (DB9) nebo pin 4 (DB25
Y=pin 5 (DB9) nebo pin7 (DB25)
PTT= pin 4 (DB9) nebo pin 20 (DB25) - DTR



- 34 -











Setup



p¯epne na dalöÌ menu:



SlouûÌ pro definici doplÚkov˝ch paramter˘ programu a p īpojenÌ dalöÌch perifÈriÌ.



Highlight
Grid highlight - zv˝raznÏnÌ polÌËka
oznaËenÈho spojenÌ kliknutÌm:
Choose selected QSO highlight fore
color - volba barvy textu vybranÈho spo-
jenÌ kliknutÌm
... back color - volba barvy pozadÌ 
polÌËek vybranÈho spojenÌ



P Ì̄klad pouûitÌ:
navoleno: barva textu Ëerven·, barva podkladu ûlut·
kliknutÌm vybr·no spojenÌ VE1ZJ



Worked highlight - zv˝raznÏnÌ polÌËka v oknÏ
Worked/Confirmed pro polÌËka Worked
Show ... - zapnout zv˝raznÏnÌ
Choose ... - zvolit barvu pozadÌ



Confirmed highlight - zv˝raznÏnÌ polÌËka v oknÏ Worked/Confirmed pro polÌËka Confirmed
Show ... - zapnout zv˝raznÏnÌ
Choose ... - zvolit barvu pozadÌ
dalöÌ t ī p Ì̄kazy slouûÌ pro velikost zv˝raznÏnÌ: Highlight row - bude zv˝raznÏn cel˝ ¯·dek



Highlight callsign cell only - bude zv˝raznÏna je volacÌ znaËka



P Ì̄klady:
Okno Worked/Confirmed - test na stanici YI9OM



zv˝raznÏnÌ zapnuto - Worked barva svÏtle zelen·
Confirmed barva svÏtle Ëerven·



jedn· se zv˝raznÏnÌ podkladu pro vybranou stanici, barvy pod-
kladu n·m pak ukazujÌ, na kterÈm p·smu s vybranou stanicÌ m·-
me QSO a navÌc zda je potvrzenÈ Ëi nikoliv (Confirmed/Worked)



barva textu n·m oznamuje - modr· pracov·no se zemÌ (ne stani-
cÌ), Ëerven· zemÏ potvrzena



Okna Generic QSOs window - Logbook Page window - Previous QSOS window
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zv˝raznÏnÌ
vypnuto



Zv˝raznÏnÌ QSL sent/Confirmed zapnuto:
- pro QSL sent barva svÏtle Ëerven·, 



navoleno zv˝raznÏnÌ pouze znaËky
- pro Confirmed barva svÏtle zelen·,



navoleno zv˝raznÏnÌ celÈho ¯·dku
(zde navoleno takÈ zv˝raznÏnÌ ìposlat QSLî - purpurov·)



Zv˝raznÏnÌ QSl sent/Confirmed vypnuto











PodobnÏ lze barevnÏ zv˝raznit v oknech spojenÌ, u kter˝ch jiû byl odesl·n QSL lÌstek - QSL sent highlight a pro kte-
r· chceme vytisknout QSL lÌstek - QSL to be printed highlight:



Pozn.: P ī volbÏ barev je nutno postupovat tak, aby n·m opravdu v˝znam barevnÈho podkladu zjednoduöil vnÌm·nÌ
informace, nikoliv naopak. Nap .̄ pro Confirmed barvu zelenou, QSL do tisku barvu purpurovou, a QSL posl·no bar-
vu Ëervenou (podobnÏ i pro barvu pozadÌ Worked). Barva pozadÌ Confirmed m· prioritu p¯ed barvami QSL, takûe po-
kud se u nÏkterÈho spojenÌ sejdou dva p Ì̄znaky, pak je vûdy pouûita barva pozadÌ Confirmed p¯ed barvou  QSL po-
sl·no nebo QSL vytisknout. Vöechny okna majÌ stejnÈ barvy pozadÌ, ale mohou se liöit zv˝raznÏnÌm pouze znaËky
nebo celÈho ¯·dku.



Date format



Volba form·tu zn·zornÏnÌ datumu



Show Radio debug window - otev¯e okno, kde
se vypisuje pr˘bÏh komunikace mezi programem
Logger32 a tcvrem



Use Narrow filters for CW - zatrûenÌm tÈto vol-
by se automaticky p ī provozu CW zapne ˙zk˝ fil-
tr CW v tcvru



Open Radio Port - otev¯e port pro komunikaci s
tcvrem
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Time format



Volba form·tu zn·zornÏnÌ Ëasu



Radio



Konfigurace byla 
pops·na na str. 13.



Seznam podporovan˝ch tcvr˘:
ICOM - vöechny
Kenwood - vöechny
Yaesu - FT100, 1000D, 1000MP, 817, 847, 920, 990
TenTec - Omni VI











CD ROM



VolÌ typ callbooku na CD ROM (HDD)



Auto lookup



ZatrûenÌm se zapne automatickÈ vyhled·v·nÌ v jednotliv˝ch typech datab·zÌ 
p ī z·pisu znaËky do okna QSO Entry:
Auto www.qrz.com lookup - automaticke vyhled·v·nÌ na internetu na QRZ.COM
Auto CD-ROM lookup - automatickÈ vyhled·v·nÌ v callbooku na CD-ROM (HDD)
Auto Golist lookup - automatickÈ vyhled·v·nÌ v manaûer listu Golist



Frequency



Volba jednotek a p¯esnosti zobrazenÌ frekvence



Pozn.: Zobrazov·nÌ frekvence (v p Ì̄padÏ, ûe nenÌ k dispozici tcvr
propojiteln˝ s programem) lze vypnout odtrûenÌm volby Show
frequency Display&Log frequency.



Antenna Selector



Definice pro ovl·d·nÌ p¯epÌnaËe antÈn, kter˝ lze zkonstruovat nap .̄
podle d·le uvedenÈho zapojenÌ a p īpojit na paralelnÌ port.
submenu
Config - zad·nÌ hexadecim·lnÌ adresy LPT portu
Default antenna - p¯edvolen· antÈna po zapnutÌ



Antenna name - zad·nÌ n·zvu an-
tÈn 1 aû 8



Po kliknutÌ na jeden z ¯·dk˘ Position #1 aû Position
#8 se otev¯e okno pro zad·nÌ jmÈna antÈny.
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Stav antÈnnÌho p¯epÌnaËe je zn·zornÏn ¯adou osmi ìLEDî ukazatel˘ - zapnut· antÈna bude mÌt zelenou barvu.
Tento stav lze jednoduöe vyvolat i ze spodnÌho stavovÈho ¯·dku kliknutÌm na poloûku Antenna - levÈ tlaËÌtko myöi
zjistÌ, kter· antÈna je p¯epnuta, PRAV… tlaËÌtko myöi pak otev¯e celÈ okno Antenna Selector.



Schema zapojenÌ antÈnnÌho p¯epÌnaËe pro jeden pin LPT (jedna antÈna)



Rotor



V tomto menu se nastavujÌ parametry komunikace pro sÈriov˝ port, na
kterÈm je p īpojen rot·tor. Podporov·ny jsou rot·tory:
Yaesu GS-23/GS-232
RC2800
HyGain DCU-1
Zelpro SAK-232



DX Spot



V tomto menu se volÌ typ DX Lusteru, do kterÈho se budou odesÌlat vlastnÌ DX
spoty - prvnÌ oddÌl - buÔ data, telnet (internet) nebo cluster (VHF),



ZatrûenÌm volby Prompt for Comments se p¯ed odesl·nÌm spotu otev¯e okno pro
zad·nÌ pozn·mky.



V poslednÌm oddÌlu se volÌ form·t frekvence dx spotu.



Main Menu - n·vrat do hlavnÌho menu programu
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Z·kladnÌ okna programu



Logbook Entry



NynÌ se sezn·mÌme podrobnÏ se z·kladnÌmi okny programu.
Nejd˘leûitÏjöÌm z nich je okno slouûÌcÌ pro z·pis spojenÌ - Logbook
Entry. ⁄daje o spojenÌ se zapisujÌ postupnÏ, poËÌnaje polÌËkem Call,
d·le Sent, Rcvd, atd. Nad polÌËkem Call je  ¯·dek, kter˝ obsahuje ˙-
daje o frekvenci, mÛdu a p·smu. Tyto ˙daje nenÌ t¯eba vypisovat v p Ì̄-
padÏ, ûe je propojen tcvr s denÌkem - v tom p Ì̄padÏ se p¯ebÌrajÌ auto-
maticky podle naladÏnÌ tcvru. Pokud toto propojenÌ nem·te, pak mu-
sÌte vypsat ruËnÏ alespoÚ frekvenci - p·smo a mÛd se doplnÌ auto-
maticky (podle existujÌcÌ tabulky rozdÏlenÌ frekvencÌ a mÛd˘ - mÛd lze
ovöem zmÏnit takÈ ruËnÏ).



Vöechny ˙daje lze napsat i ruËnÏ tak, ûe kliknete na tento ¯·dek
kdekoliv a objevÌ se v·m okno pro zad·nÌ p·sma (seznam je
d·n definicÌ p·sem v bandpl·nu), druhu provozu i p¯esnÈ frek-
vence. V jejÌch ¯·dcÌch si zvolÌte p·smo a druh provozu, kterÈ
odsouhlasÌte kliknutÌm na tlaËÌtko OK. V dolnÌ Ë·sti okna lze za-
trhnout:
Band from BandPlan - p·smo se odvozuje z frekvence dle
bandpl·nu
Mode from BandPlan - mÛd se odvozuje z frekvence dle
bandpl·nu (obvykle se nepouûÌv·, je ale vhodn˝ pro ËastÈho u-
ûivatele digit·lnÌch mÛd˘)



⁄daje o spojenÌ se zapisujÌ postupnÏ - na jednotliv· polÌËka se p¯eskakuje buÔ kliknutÌm lev˝m talËÌtkem myöi nebo
stiskem kl·vesy TAB. Po¯adÌ vyplÚov·nÌ ˙daj˘ je nastavitelnÈ - viz submenu. Stiskem kl·vesy ENTER v kterÈmkoliv
˙daji se spojenÌ zapÌöe do deniku.



⁄daje Name, State, Cnty, QTH se mohou automaticky doplÚovat z callbooku, pokud je to nadefinov·no.
TytÈû ˙daje se ale takÈ mohou p¯ebÌrat z p¯edeölÈho spojenÌ s toutÈû stanicÌ, pokud je to nadefinov·no.



Ot·znÌky vedle ˙daj˘ State, Cnty a IOTA slouûÌ pro zjiötÏnÌ, zda jiû bylo se zadan˝m st·tem, county nebo ostrovem
pracov·no. Po kliknutÌ na vybran˝ otaznÌk se objevÌ jedno z n·sledujÌcÌch okÈnek:



V p Ì̄padÏ IOTA lze jeötÏ zjistÌt vÌce informacÌ kliknutÌm na More detailed information:



ÿ·dek s odpovÌdajÌcÌmi ˙daji o ref.ËÌsle
IOTA je zv˝raznÏn stejnou barvou poza-
dÌ, jak· je definov·na pro oznaËenÌ spo-
jenÌ v denÌku (zde ûlut·).



KliknutÌm na tlaËÌtko Show lze zobrazit
polohu ostrova i na mapÏ:
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Kliknete-li PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plochu okna Logbook Entry kdekoliv mimo prvnÌ ¯·dek s frekvencÌ, otev¯e se
submenu okna:



PrvnÌ oddÌl obsahuje dva p Ì̄kazy:
Copy text - zkopÌruje obsah vybranÈho okÈnka
Paste text - zkopÌrovan˝ text vloûÌ do vybranÈho okna



Druh˝ oddÌl je informativnÌ - popisuje kl·vesovÈ zkratky:
DX Spot - vyöle DX spot podle ˙daj˘ v oknÏ Logbook Entry - takÈ Ctrl+D
Log QSO - zapÌöe spojenÌ do denÌku - takÈ Ctrl+L
Clear Entries - vymaûe obsah celÈho okna Logbook Entry - takÈ Ctrl+C
Change prefix - pro zmÏnu p ī¯azenÈ zemÏ DXCC - takÈ Ctrl+P
GoList lookup - vyhled·nÌ manaûera v Golistu - takÈ Ctrl+G
CD-ROM lookup - vyhled·nÌ adresy v callbooku na CD-ROM - takÈ Ctrl+R
QRZ.com lookup - vyhled·nÌ adresy na WWW.QRZ.COM - takÈ Ctrl+Q
Set QSO end time - zad·nÌ Ëasu pro konec spojenÌ - takÈ Ctrl+E
Set QSO start time - zad·nÌ Ëasu zaË·tku spojenÌ - takÈ Ctrl+S



Change operator - otev¯e okno pro zmÏnu znaËky nebo jmÈna oper·tora



Zde m˘ûeme zmÏnit znaËku nebo jmÈno 
oper·tora, zmÏna se odsouhlasÌ kliknutÌm
na tlaËÌtko Apply



NajetÌm ukazatele myöi na p Ì̄kaz Setup se n·m otev¯e rozöÌ¯enÈ menu tohoto p Ì̄kazu:



PrvnÌ t ī poloûky majÌ opÏt rozöÌ¯en· menu a slouûÌ k na-
stavenÌ vzhledu a polÌ celÈho okna Logbook Entry:



Show user fields - v tomto rozöÌ¯enÈm menu definujeme zatrûenÌm, kterÈ jednotlivÈ poloûky (mimo z·kladnÌ) bude
okno Logbook entry obsahovat: Jedn· se celkem o 7 poloûek, jejichû n·zvy i obsah lze d·le mÏnit v dalöÌm p Ì̄kazu.



Setup user fields - zde se v p¯edeölÈm menu vybranÈ poloûky da-
jÌ definovat, a to jak jejich pojmenov·nÌ, tak i jejich obsah:



KliknutÌm na zvolenou poloûku se otev¯e jejÌ zad·vacÌ okno:
nap .̄ pro Setup ITU:



V prvnÌm poli zad·me nov˝ n·zev poloûky -
nap .̄ Dok, ve druhÈm jejÌ platn· n·zev ve for-
m·tu ADIF (vybereme kliknutÌm na öipku v
pravÈm okraji okÈnka). D·le p Ì̄padnÏ poËet
znak˘ poloûky. Vöe odsouhlasÌme OK.
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A vpravo vidÌme, ûe okno Logbook Entry obsahuje mÌsto p˘vodnÌ poloûky ITU poloûku pro zad·nÌ Dok.
PodobnÏ lze definovat vöech 7 uûivatelsk˝ch poloûek - User fields.



DalöÌ rozöÌ¯enÈ menu Appearance se t˝k· nastavenÌ vzhledu okna Logbook entry:



Data field font & color - pro nastavenÌ typu, velikosti
a barvy pÌsma obsahu poloûek
Data field background - nastavenÌ barvy podkladu
poloûek
Data field background (focus) - nastavenÌ barvy
podkladu aktivnÌ poloûky
Label color - nastavenÌ barvy pro n·zvy poloûek
Freq/Band/Mode color - nastavenÌ barvy pro poloû-
ky Freq-Band-Mode
Freq/Band/Mode label color - nastavenÌ barvy popisek



ZmÏnou barev lze vytvo īt nap Ì̄klad n·sledujÌcÌ vzhled okna Logbook entry:



Nastaveno:
pÌsmo poloûek Arial bold, velikost 8 bod˘, barva Ëern·
barva podkladu poloûek öed·
barva podkladu aktivnÌ poloûky ûlut·
barva n·zv˘ ploûek modr·
barva n·zv˘ poloûek freq.... modr·
barva poloûek freq .... Ëerven·



ZatrûenÌm dalöÌch t Ì̄ poloûek se zapÌnajÌ funkce:
Gridsquares in proper case - p¯evod lok·toru do tvaru XX11xx
Name field in proper case - jmÈno pouze s velk˝m poË·teËnÌm pÌsmenem
Show callsign preview - nabÌdne p ī psanÌ znaËky seznam podobn˝ch znaËek, kterÈ jsou v denÌku:



Z okna pak staËÌ vybrat spr·vnou znaËku a kliknutÌm ji p¯enÈst do pole Call.



:



My QTH Lat/Long - zad·nÌ zemÏpisn˝ch sou¯ad-
nic vlastnÌho QTH - viz str. 8



Setup tab order - otev¯e okno, kde se zaökrtnu-
tÌm zvolÌ poloûky, mezi kter˝mi lze p¯eskakovat
stiskem kl·vesy TAB.
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Setup QSO mask - otev¯e okno, kterÈ definuje poloûky, jejichû obsah bude p¯evzat z p¯edeölÈho spojenÌ s toutÈû
stanicÌ (pokud spojenÌ bylo):



Pozn: Datum a Ëas o spojenÌ se  berou automaticky z Ëasu a datumu poËÌtaËe (do denÌku se pÌöe Ëas UTC, kter˝
se automaticky vypoËÌt· z lok·lnÌho Ëasu poËÌtaËe a ËasovÈho p·sma podle zadanÈ znaËky oper·tora). Tento datum
a Ëas je zobrazen vlevo ˙plnÏ na spodnÌm ¯·dku obrazovky spole se indikacÌ o stavu jednotliv˝ch sÈriov˝ch port˘.



Logbook Page



Okno pro v˝pis ˙daj˘ denÌku. KaûdÈ spojenÌ m˘ûe obsahovat velkÈ mnoûstvÌ nejr˘znÏjöÌch ˙daj˘ (celkem 47). V˝pis
z denÌku m˘ûe obsahovat libovoln˝ poËet tÏchto poloûek, v libovolnÈm po¯adÌ, öÌ¯ce sloupce, zarovn·nÌ poloûky ve
sloupci. Pokud je navoleno vÌce poloûek pro v˝pis, neû je moûno zobrazit souËasnÏ na öÌ¯ku okna, lze ˙daje posou-
vat vlevo Ëi vpravo pomocÌ t·hla na spodnÌ stranÏ oknÏ. DenÌk m˘ûe b˝t na obrazovce set Ì̄dÏn podle r˘zn˝ch hledi-
sek, nejËastÏji chronologicky, ale takÈ podle znaËek, zemÌ a podobnÏ.



Okno denÌku je opat¯eno z·hlavÌm s n·zvy jednotliv˝ch sloupc˘. äÌ¯ku sloupc˘ lze mÏnit a to tak, ûe najedeme uka-
zatelem myöi na toto z·hlavÌ a linku mezi dvÏma sloupci. V tom okamûiku se zmÏnÌ tvar kurzoru myöi na vodorovnou
dvousmÏrnou öipku, jejÌmû taûenÌm doleva nebo doprava z˘ûÌme nebo rozöÌ Ì̄me sloupec stojÌcÌ nalevo od tÈto öip-
ky. OstatnÌ sloupce stojÌcÌ napravo z˘stanou nezmÏnÏny a automaticky se p¯esunou vlevo Ëi vpravo.



T̄ ÌdÌcÌ hledisko denÌku je zv˝raznÏno Ëervenou barvou n·zvu sloupce, podle kterÈho je moment·lnÏ denÌk set Ì̄dÏn.
T̄ ÌdÌcÌ hlediska mohou b˝t: Date, Callsign, PFX, Freq, Mode, County, IOTA, Loc, CQZ, ITUZ, JCC, JCG, Dok
Ke zmÏnÏ t Ì̄dÏnÌ staËÌ kliknout na p Ì̄sluönÈ oznaËenÌ sloupce.



Listovat v denÌku lze buÔ pomocÌ kl·ves PgUp/PgDn nebo pomocÌ öesti tlaËÌtek v pravÈm sloupci okna. TlaËÌtkos
jednou öipkou slouûÌ pro posun denÌku nahoru/dol˘ o jeden ¯·dek, se öipkou a Ë·rkou o jednu stranu nahoru/dol˘ a
se dvÏma Ë·rkami na zaË·tek/konec denÌku.



Grafick˝ vzhled denÌku, t.j. linky, zv˝raznÏnÌ ¯·dk˘ podle QSL, barva a velikost pÌsma, velikost ¯·dk˘ - se nastavuje
v menu View - Grid appearance - viz str. 26.
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Konfigurace v˝pisu denÌku na obrazovku se definuje v rozöÌ¯e-
nÈm menu poloûky Setup v submenu, kterÈ otev¯eme kliknutÌm
na PRAV… tlaËÌtko myöi s kurzorem myöi umÌstÏn˝ch kdekoliv na
plochu okna Logbook Page:



V rozöÌ¯enÈm menu klikneme na poloûku Grid layout:



V tomto oknÏ jsou uvedeny vöechny
moûnÈ ˙daje o spojenÌ, kterÈ m˘ûeme
konfigurovat do okna Logbook page.
ZatrûenÈ poloûky se objevÌ v oknÏ.
Vedle zatrh·vacÌho ËtvereËku je uve-
den n·zev ˙daje podle ADIF a vpravo
od nÏj pak n·zev poloûky, jak se obje-
vÌ v z·hlavÌ sloupce. Tento n·zev lze
p¯epsat podle pot¯eby dvojit˝m klik-
nutÌm na tento n·zev:



Plocha pod n·zvem zmÏnÌ barvu a ny-
nÌ m˘ûeme n·zev p¯epsat na jin .̋



V pravÈm sloupci je jednÌm ze znak˘
< > ì definov·no, jak bude dan· po-
loûka zarovn·na v sloupci - doleva,
doprava nebo na st¯ed. Klikneme-li na
tento znak PRAV›M tlaËÌtkem myöi,
pak se n·m otev¯e okno pro volbu za-
rovn·nÌ (Left-Center-Right):



Po¯adÌ poloûek v oknÏ Logbook Page bude stejnÈ, jako v tomto konfiguraËnÌm oknÏ. Po¯adÌ lze libovolnÏ mÏnit a to
tak, ûe klikneme na ûlutou öipku vlevo od zatrh·vacÌho ËtvereËku vabranÈ poloûky, podrûÌme tlaËÌtko myöi a t·hne-
me smÏrem öikmo nahoru nebo dol˘. Tento ˙kon je trochu obtÌûn ,̋ ale po nÏkolika pokusech se to poda Ì̄.
Na konci kofigurace je t¯eba novÈ nastavenÌ odsouhlasit kliknutÌm na tlaËÌtko OK.
DalöÌ dvÏ funkce rozöÌ¯enÈho menu Setup slouûÌ pro zad·nÌ barev:
Cell text color (edit) - zad·nÌ zmÏny barvy textu poloûky v p Ì̄padÏ jejÌ editace (po kliknutÌ na vybranou poloûku)
Cell background color (edit) - zad·nÌ zmÏny bervy podkladu poloûky v p Ì̄padÏ jejÌ editace 



(po kliknutÌ na vybranou poloûku)



Submenu pro Logbook page m· nad poloûkou Setup jeötÏ dalöÌ d˘leûitÈ a Ëasto pouûÌvanÈ
funkce. V prvnÌm oddÌlu to jsou 



Add QSO - pro z·pis spojenÌ mimo re·ln˝ Ëas, nap .̄ z QSL
Delete QSO - zruöenÌ spojenÌ (v p Ì̄padÏ Not In Log a pod.)
Search for QSO - vyhled·v·nÌ spojenÌ po zad·nÌ vyhled·vacÌho klÌËe
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Add QSO



⁄daje o spojenÌ zapisujeme postupnÏ do jed-
notliv˝ch okÈnek. OkÈnka majÌcÌ na pravÈ stra-
nÏ otvÌracÌ öipku obsahujÌ moûnost v˝bÏru na-
staven˝ch hodnot - staËÌ kliknout na p Ì̄sluönou
öipku a otev¯e se dalöÌ okno, ze kterÈho sui
m˘ûeme vybrat pot¯ebnou hodnotu kliknutÌm:
nap .̄ band (p·smo):



NastavÌme-li nap .̄ p·smo 30M,
pak se automaticky takÈ p¯edvo-
lÌ pevn· hodnota frekvence pro
toto p·smo (kterou ale m˘ûeme
p¯epsat).



Touto moûnostÌ jsou vybaveny okÈnka pro zad·v·nÌ datumu, Ëasu p·sma, mÛdu, RST, US st·tu a US county.
PoslednÌ dva p Ì̄pady spolu souvisÌ, takûe po zvolenÌ urËitÈho st·tu se n·m nabÌdnou pouze US county, kterÈ jsou v
danÈm st·tu, nap .̄ pro st·t RI:



Chceme-li zapsat ˙daj, kter˝ nenÌ v tomto oknÏ p¯edeps·n, slouûÌ k tomu o-
kÈnko Select ADIF field, ve kterÈm vybereme n·zev tohoto ˙daje a ten pak
zapÌöeme do pole vlevo:



Ve spodnÌ Ë·sti jeötÏ m˘ûeme zatrhnout volbu pro nÏkter· polÌËka pro informaci o QSL:
QSL Sent - QSL posl·no  QSL Rcvd - QSL p ījato Send to eQSL - poslat na eQSL Send to LOTW - poslat na LOTW



Jakmile je z·pis hotov, zapÌöeme spojenÌ do denÌku kliknutÌm na tlaËÌtko ADD QSO. TlaËÌtkem Clear m˘ûeme obsah
celÈho okna vymazat, tlaËÌtko Exit slouûÌ pro uzav¯enÌ okna.



Delete QSO



Pot¯ebujeme-li vymazat spojenÌ z denÌku, najedem na na toto spojenÌ kurzorem myöi a klikneme PRAV›M tlaËÌtkem
myöi. SpojenÌ se barevnÏ zv˝raznÌ a souËasne se otev¯e submenu, ve kterÈm klikneme lev˝m tlaËÌtkem myöi funkci



Delete QSO.



PonÏvadû vymaz·nÌ spojenÌ
je Ëinnost nevratn·, p¯ed je-
ho provedenÌm budeme do-
t·z·ni, zda opravdu chce-
me vybranÈ spojenÌ z denÌ-
ku vymazat:



Pak jiû staËÌ jen odsouhlasit kliknutÌm na tlaËÌtko Ano.
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Search for QSO



Pot¯ebujeme-li vyhledat urËitÈ QSO v denÌku, pouûijeme k tomu t¯etÌ funkci odshotra v sub-
menu - Search for QSO. KliknutÌm na ni se n·m otev¯e okno pro zad·nÌ vyhled·vacÌho krite-
ria (poloûka ADIF) a m˘ûeme zde zadat takÈ jejÌ p¯esnou, nebo p ībliûnou hodnotu:



V p Ì̄kladÏ byla zvoleno hled·nÌ podle volacÌ znaËky - CALL.
MÌsto celÈ znaËky m˘ûeme zadat ale jen nap .̄ prefix a vypÌöÌ se n·m
obrazovku do okna Logbook page spojenÌ zaËÌnajÌcÌ tÌmto prefixem:



QSL agenda



VeökerÈ Ëinnosti spojenÈ s evidencÌ QSL se prov·dÌ pomocÌ druhÈ a t¯etÌ Ë·sti p Ì̄kaz˘ sub-
menu Logbook page. Chceme-li oznaËit spojenÌ v denÌku pro posl·nÌ QSL lÌstku, klikneme na
vybranÈ spojenÌ PRAV›M tlaËÌtkem myöi a d·le staËÌ kliknutÌm zatrhnout volbu Send QSL.
Chceme-li oznaËit spojenÌ i pro posl·nÌ p¯es eQSL, Ëi LOTW, pak zatrhneme i tyto volby.
Zatrhneme-li volbu QSL Sent, bude to znamenat, ûe jsme jiû QSL lÌstek odeslali.



StejnÏ tak to m˘ûeme vöechno provÈst aû v oknÏ pro celou QSL agendu, kterÈ otev¯eme klik-
nutÌm na ¯·dek Edit QSL info:



Zde m˘ûeme doplnit libovoln˝ ˙daj (datum o p ījetÌ se
doplnÌ automaticky po zad·nÌ p Ì̄znaku pro QSL Rcvd
jako Y) , vËetnÏ zad·nÌ QSL manaûera a kr·tkÈ zpr·-
vy, kter· by mÏla b˝t vytiötÏna na QSL - Message.



Tato zpr·va se uloûÌ do ADIF poloûky QSL_Message,
kter· se exportuje v souboru pro tisk QSL a kterou je
moûno tisknout automaticky na QSL, nap .̄ progra-
mem pro tisk QSL BV7.



VloûenÈ ˙daje se odsouhlasÌ kliknutÌm na tlaËÌtko OK.



Pozn.: Postup pr·ce s QSL agendou m˘ûe b˝t r˘zn .̋ SpojenÌ lze vyhled·vat v denÌku vyhled·vacÌ funkcÌ v submenu
Logbook page, ale takÈ pomocÌ zad·nÌ znaËky do okna Logbook entry - pak se v oknÏ pro p¯edeöl· spojenÌ
Previous QSOs objevÌ  star· spojenÌ a kliknutÌm na vybranÈ spojenÌ v tomto oknÏ se takÈ najde a oznaËÌ stejnÈ spo-
jenÌ v denÌku. To pak m˘ûeme editovat s ohledem na QSL (ale i jinÈ poloûky, nap .̄ dopsat vybranÈ informace z QSL)
a pokraËovat na dalöÌm spojenÌ. Tento postup je vhodn ,̋ pokud chceme potvrdit vÌce spojenÌ s toutÈû znaËkou.
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Previous QSOs



Jakmile zapÌöeme a odsouhlasÌme znaËku do pole Call v oknÏ pro z·pis spojenÌ Logbook entry, objevÌ se v oknÏ
Previous QSOs data o p¯edchozÌch spojenÌch s touto znaËkou (souËasnÏ se tato znaËka objevÌ v z·hlavÌ tohoto ok-
na). Obsah okna Previous QSOs se ale naplnÌ takÈ kliknutÌm na vybranou znaËku v oknÏ denÌku - Logbook page.



Obsah a po¯adÌ poloûek okna Previous QSOs lze konfigurovat
stejn˝m zp˘sobem jako u okna Logbook page (popis str. 43).
KliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plochu okna se otev¯e
submenu,ze kterÈho vybereme funkci Grid layout:



ZatrhnutÌm funkce Show info for cur-
rent operator only v submenu se za-
jistÌ v˝pis spojenÌ pouze pro aktivnÌ
znaËku oper·tora denÌku.



Klikneme-li na libovolnÈ spojenÌ v oknÏ Previous QSO, pak se n·m souËasnÏ oznaËÌ stejnÈ spojenÌ v oknÏ denÌku -
Logbook Page, kterÈ pak m˘ûeme editovat (editace v oknÏ Previous QSO nenÌ moûn·):
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Worked/Confirmed



Je okno slouûÌcÌ pro rychlou informaci o stavu DXCC s vybranou zemÌ (danou obvykle volacÌ znaËkou v denÌku - jak
p ī z·pisu QSO, tak i p ī oznaËenÌ spojenÌ jiû v denÌku zapsanÈho) podle p·sem a mÛd˘ (definovan˝ch v bandpl·nu
ve sloupci Stats - viz str.21).



PÌsmeno C v polÌËku pro danÈ p·smo (¯·dek) a mˆd (sloupec) znaËÌ, ûe spojenÌ s da-
nou zemÌ (v p Ì̄kladu je to 5W - viz z·hlavÌ okna), pÌsmeno W pak znaËÌ, ûe spojenÌ bylo
nav·z·no, ale je dosud nepotvrzeno.



I toto okno m· svÈ submenu, kterÈ otev¯eme kliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi 



ZatrûenÌm volby Show complex information
zmÏnÌme vzhled okna a p īd·me dalöÌ infor-
mace:



Potvrzen· zem na danÈm p·smu a mÛdu je nynÌ zn·zornÏna Ëervenou barvou textu,
modrou barvou textu je oznaËeno nepotvrzenÈ spojenÌ. NavÌc je v oknÏ zakotvena dal-
öÌ informace a to informaËnÌ p¯ehled o spojenÌch s konkrÈtnÌ stanicÌ (znaËka napsan· v
oknÏ pro z·pis QSO nebo oznaËen· v denÌku). Tyto informace jsou ve formÏ barevnÈho
podkladu o t˝kajÌcÌch se polÌËek - zelen· oznaËuje spojenÌ jiû potvrzenÈ, Ëerven· spo-
jenÌ dosud nepotvrzenÈ. Barvy tÏchto podklad˘ se definujÌ v menu Setup - Highlight
Worked - Confirmed (str. 35)
élutÏ oznaËenÈ p·smo a mÛd odpovÌdajÌ aktu·lnÌmu z·pisu v denÌku nebo nastavenÌ
transceivru.
P Ì̄klad je pro stanici 5W1SA - v˝pis p¯edeöl˝ch QSO viz p¯edchozÌ strana.



Z okna Worked/Confirmed lze zÌskat jeötÏ vÌce informacÌ, a to kliknutÌm na zvolenÈ polÌËko p·smo/mÛd. TÌm se o-
tev¯e okno Show, kterÈ bude obsahovat spojenÌ, kter· splÚujÌ uvedenou kombinaci - t.j. zemi/p·smo/mÛd:



P Ì̄klad:
kliknuto na polÌËko 12 M CW



Klikneme-li nynÌ na volacÌ znaË-
ku, ¯·dek zmÏnÌ barvu na ûlutou
a souËasnÏ se najde a oznaËÌ
stejnÈ spojenÌ v denÌku.



A kliknutÌm na toto spojenÌ v denÌku se otev¯e okno se vöemi
p¯edeöl˝mi QSO se znaËkou 5W0MO.



Z uvedenÈho p Ì̄kladu je vidÏt, jak jsou vöechny data a okna
vz·jemnÏ prov·z·ny a jejich obsah se d· velmi efektivnÏ a
rychle mÏnit.



Obsah a po¯adÌ okna Show lze konfigurovat stejn˝m zp˘sobem jako okna Logbook Page a Previous QSOs otev-
¯enÌm submenu kliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plochu okna Show:



Toto submenu m· jedninou poloûku, pr·vÏ pro konfiguraci okna - Grid layout.
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Cluster



Toto okno slouûÌ pro komunikaci s DX Clusterem a to buÔ paketem p¯es VHF transceiver a TNC, nebo p Ì̄mo p¯es in-
tenet pomocÌ Telnetu. Z·kladnÌ nastavenÌ parametr˘ bylo pops·no na stranÏ 13 a 14. Okno Cluster jsou vlastnÏ t ī
okna v jednom, kter· se p¯epÌnajÌ pomocÌ t Ì̄ tlaËÌtek v z·hlavÌ okna:



Klikneme-li na libovolnÈ tlaËÌtko PRAV›M tlaËÌtkem myöi, otev¯e se n·m menu pro 
zmÏnu pÌsma a barev:



Text font & color - zad·v·nÌ druhu, velikosti a barvy pÌsma uvnit¯ okna
Text backcolor - zad·nÌ barvy pozadÌ okna
Text color (transmit) - zad·nÌ barvy pÌsma pro odesÌlan˝ text (p Ì̄kazy)
Text color (messages) - zad·nÌ barvy pÌsma pro p ījat˝ text (zpr·vy)



Tab font - zad·nÌ volby pÌsma pro text v z·hlavÌ okna (p¯epÌnacÌ tlaËÌtka VHF/Telnet)
Front tab color - zad·nÌ volby barvy pozadÌ aktivnÌho tlaËÌtka
Back tab color - zad·nÌ volby barvy pozadÌ neaktivnÌch tlaËÌtek



VHF



KliknutÌm na toto tlaËÌtko se p¯epne na okno Cluster, kterÈ slouûÌ pro spojenÌ s paketovou sÌtÌ a komunikaci s ter-
min·lem (TNC). Nejprve musÌ b˝t nadefinov·n sÈriov˝ port, na kter˝ je p īpojen paketov˝ termin·l (TNC). coû se pro-
v·dÌ ze submenu p Ì̄kazem Port setup po kliknutÌ PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plochu (str. 13).



DalöÌ funkce submenu:
Hold off receive text - pokud se zaökrtne, pak se zmrazÌ p ījat˝ text (neroluje)
Clear text - vymaûe veöker˝ obsah okna
Paste text - vloûÌ p¯edtÌm zkopÌrovan˝ text na mÌsto pozice kurzoru



DalöÌ oddÌl obsahuje zkr·cenÈ p Ì̄kazy pro ovl·d·nÌ paketu, kterÈ se p¯edem definujÌ v po-
slednÌm oddÌle p Ì̄kazem Cluster shortcuts:



Celkem je k dispozici 10 moûn˝ch p Ì̄kaz˘ - le-
v˝ sloupec jsou n·zvy p Ì̄kaz˘, tak jak se pak
objevÌ ve ËtvrtÈm oddÌlu p Ì̄kaz˘ submenu. V
pravÈm sloupci jaou pak zad·ny celÈ p Ì̄kazy
pro paket, odpovÌdajÌcÌ n·zv˘m vlevo.



Po aktivaci VHF paketu se v dolnÌ stavovÈm ¯·dku aktivuje polÌËko pro Cluster (COM1) a zmÏnÌ barvu z ËervenÈ
(znaËÌ neaktivnÌ) na modrou (aktivnÌ). NynÌ m˘ûeme provÈst sÈrii standardnÌch p Ì̄kaz˘ pro paket (p Ì̄kazy z·vidÌ na ty-
pu pouûitÈho TNC), pomocÌ kter˝ch provedeme obvyklÈ spojenÌ s nejbliûöÌm paketov˝m nÛdem a pak s DX Clustrem.



Najedeme-li kurzorem myöi na toto polÌËko, objevÌ se malÈ informaËnÌ okno o stavu portu - zde Comm 7 Open.
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Telnet



Po p¯epnutÌ okna do mÛdu Telnetu lze kliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plochu
opÏt vyvolat submenu, tentokr·t ale okna Telnet:



Hold off receive text - stejnÏ jako u okna Cluster - zmrazÌ p ījat˝ text



Connect to K1XX - provede spojenÌ na hlavnÌ nÛd (zde K1XX)
Connect list - otev¯e okno s p¯edem nadefinovan˝mi nÛdy, kliknutÌm si zvo-
lÌte nÛd, na kter˝ se chcete p īpojit
Disconnect - odpojenÌ od nÛdu



Clear text - vymaûe text v oknÏ Telnet
Paste text - vloûÌ text do okna Telnet



Zkr·cenÈ p Ì̄kazy pro Telnet definovanÈ p īkazem Setup telnet shortcuts z
rozöÌ¯enÈho menu Setup:



Celou d·vku p Ì̄kaz˘ si 



Setup scripts - okno, kterÈ slouûÌ pro zad·nÌ automatickÈ
procedury pro propojenÌ s vybran˝m nÛdem a vyû·d·nÌ z·-
kladnÌch informacÌ



Do levÈho sloupce se pÌöÌ ot·zky, jak budou postupnÏ p īja-
ty od nÛdu a v pravÈm sloupci se zapÌöÌ p Ì̄sluönÈ odpovÏdi
na p ījatÈ ot·zky, kterÈ budou automaticky odesÌl·ny na nÛd.



Setup remote hosts - okno pro zad·nÌ adres internetov˝ch DX nÛd˘
(viz str. 14)



Telnet shortcuts - okno pro zad·nÌ zkr·cen˝ch p Ì̄kaz˘ pro Telnet pro
Ëtvrt˝ oddÌl submenu. Celkem je k dispozici 10 poloûek.



Vlevo se zad·v· n·zev p Ì̄kazu, vpravo pak cel˝ p Ì̄kaz.



Zad·nÌ se odsouhlasÌ kliknutÌm na tlaËÌtko OK.
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DX Spots



Je poslednÌm ze z·kladnÌch oken programu. Do tohoto okna se automaticky p¯esouvajÌ z paketovÈho nebo interne-
tovÈho DX Clusteru kompletnÌ DX spoty.. Aby toto ale fungovalo, musÌ b˝t program ale nejd Ì̄vÏ propojen s libovol-
n˝m DX Clusterem pomocÌ paketu nebo internetu. V p Ì̄padÏ paketu musÌ b˝t nejd Ì̄ve pomocÌ paketovÈho termin·-
lovÈho okna provedeno spojenÌ s DX Clustrem - viz str. 13.



DX spoty jsou v oknÏ DX Cluster vy-
hodnocov·ny a pokud jou nÏkterÈ
stanice vyhodnoceny jako nov·, nebo
dosud nepotvrzen· zem na nÏkterÈm
p·smu, jsou barevnÏ zv˝raznÏny.



BarevnÈ podklady lze stanovit r˘znÏ
pro 8 kombinacÌ - nastavenÌ se prov·-
dÌ v rozöÌ¯enÈm menu Setup submenu
okna DX Spots, kterÈ se vyvol· klik-
nutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi na plo-
chu okna.



Submenu okna DX Spots:
Hold off DX Spots - zastavÌ rolov·nÌ informacÌ v oknÏ
Clear entries - vymaûe obsah okna
Reset radio frequency - Ëasto pouûÌvan˝ p Ì̄kaz - p¯eladÌ tcvr na p˘vodnÌ frekvenci



p¯ed odskokem na frekvenci DX spotu
Setup - rozöÌ¯enÈ menu nastavenÌ okna



RozöÌ¯enÈ menu Setup m· funkce:
Audio alerts - nastavenÌ zvuk.alarm˘
Columns - konfigurace obsahu okna
Filters - nastavenÌ filtr˘
Appearance - nastavenÌ barev
Show tips - ukazov·nÌ ìtip˘î
Play ring... - zvuk.upozornÏnÌ na zpr·vy



typu ìTALKî



Audio Alerts



Mimo barevnÈ pozadÌ souvisejÌcÌ z vyhodnocenÌm DX Spotu v˘-
Ëi aktu·lnÌmu stavu DXCC otev¯enÈho denÌku, lze ke stejnÈmu
vyhodnocenÌ pouûÌt i r˘zn· zvukovÈ upozornÏnÌ. Celkem tedy je
tedy moûnÈ definovat 8 r˘zn˝ch (nebo takÈ stejn˝ch) zvuk˘ pro
jednotlivÈ p Ì̄pady. P ī¯azenÌ zvukov˝ch soubor˘ typu .WAV jed-
notliv˝m situacÌm se nastavuje pr·vÏ v tomto suboknÏ p Ì̄kazu
Audio Alerts.



Nejprve se zaökrtne typ vyhodnocenÌ DX spotu ve ËtvereËku a
pak se tlaËÌtkem Browse se vyhled· p Ì̄sluön˝ soubor, kter˝
chceme pouûÌt.



Moûn· vyhodnocenÌ:
New Country - nov· zem
New Band Country - nov· p·smov· zem
New Mode Country - nov· zem/mÛd
New Band Mode Country - novÈ p·smo a mÛd
Country not confirmed - zem nepotvrzena
Band Country not confirmed - p·smov· zem nepotvrzena
Mode Country not confirmed - zem/mÛd nepotvrzeno
Band Mode Country not confirmed - p·smo mÛd nepotvrzeno
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Columns



Tento p Ì̄kaz m· rozöÌ¯enÈ menu, ve
kterÈm se zatrhnutÌm definujÌ vedlejöÌ
poloûky spotu, kterÈ bude okno DX
Spots obsahovat:
prefix - prefix DXCC zemÏ
originator - znaËka stanice, 



kter· spot odeslala
comments - koment·¯
time - Ëas spotu



N·zvy uveden˝ch poloûek budou pouûity jako n·zvy v z·hlavÌ okna DX Spots. äÌ¯ka jednotliv˝ch sloupc˘ lze jako u
vöech ostatnÌch oken mÏnit podle pot¯eby najetÌm na oddÏlovacÌ linku sloupce v z·hlavÌ okna.



Filters



RozöÌ¯enÈ menu p Ì̄kazu Filters je urËeno k nastavenÌ filtrace pro zpr·vy typu Talk, WCY, WWV a Announce.
Pokud chceme, aby se zobrazovaly, musÌme je v rozöÌ¯enÈm menu zaökrtnout, jinak budou odfiltrov·ny. PrvnÌ p Ì̄kaz
Callsigns je urËen pro nastavenÌ volacÌ znaËky, podle kterÈ se budou vyhodnocovat p ījatÈ zpr·vy Talk - nastavenÌ
se d· provÈst odliönÏ pro Telnet a paket (Cluster) Ëi datov˝ termin·l:



Appearance



V tomto rozöÌ¯enÈm menu se nasta-
vujÌ barvy podklad˘ DX spot˘  a ta-
kÈ barvy vlastnÌch spot˘ odliönÏ pro
telnet, paket a datov˝ termin·l:
Telnet spots forecolor
Cluster spots forecolor
Data terminal spots forecolor



Worked/Confirmed colors



Spr·vnÏ by se mÏlo toto menu jmenovat spÌöe New/Confirmed colors,
coû by odpovÌdalo v˝znamu jednotliv˝ch barev. SloûenÌ barev se ob-
vykle volÌ v kombinaci tmavöÌ/svÏtlejöÌ odpovÌdajÌcÌ v˝znamu nov·/ne-
potvrzeno.



Barvy se definujÌ obvykl˝m zp˘sobem po kliknutÌ na zvolen˝ barevn˝
obdÈlnÌËek vlevo od popisu v˝znamu.



Provoz s oknem DX Spots



Chceme-li se p¯eladit na danou stanici, staËÌ kliknout na zvolen˝ DX spot a pokud m·me propojenÌ s tcvrem, tcvr se
skokovÏ p¯eladÌ na uvedenou frekvenci a souËasnÏ se p¯esune znaËka DX spotu do okna pro z·pis spojenÌ do po-
lÌËka Call v oknÏ Logbook entry. Budeme-li se chtÌt p¯eladit na p˘vodnÌ frekvenci, musÌme kliknout na p Ì̄kaz Reset
radio frequency v submenu okna.
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Tracking



Okno Tracking m· obdobnÏ jako okno Cluster t ī funkce, kterÈ se p¯epÌnajÌ v pomocÌ t Ì̄ tlaËÌtek v z·hlavÌ okna:
Greyline - zobrazenÌ mapy svÏta s rozliöenÌm noci a dne v re·lnÈm Ëase, nastaviteln· öÌ¯ka Greyline (p·sma öera)
Satellite - zobrazenÌ mapy svÏta spolu se zvolen˝m satelitem a jeho trajektoriÌ a dosahem
DX Spots - pouze Ëist· mapa



Greyline



Tato mapa je dobrou pom˘ckou pro odhad podmÌnek öÌ¯enÌ, zejmÈna v oblasti ìGreylineî, ale i obecnÏ. Zobrazuje
osvÏtlenou i neosvÏtlenou Ë·st zemÏkoule v re·lnÈm Ëase. élutÈ koleËko uprost¯ed osvÏtlenÈ plochy zn·zorÚuje sou-
Ëasnou polohu slunce v poledne. I zde se dajÌ nastavit nÏkterÈ parametry zobrazenÌ po vyvol·nÌ submenu PRAV›M
tlaËÌtkem myöi:



P Ì̄kaz Sun size definuje v rozöÌ¯enÈm menu velikost zobrazenÌ Slunce:
Small sun - malÈ Slunce
Medium sun - st¯ednÌ Slunce
Large sun - velkÈ Slunce



Show sun - zaökrtnutÌm aktivujeme zobrazenÌ Slunce



P Ì̄kaz Daylight terminator definuje v rozöÌ¯enÈm menu 
öÌ¯ku p·su Greyline:
No terminator 0∞ - bez greyline
Civil terminator -6∞ - öÌ¯ka 6∞
Nautocal terminator -12∞ - öÌ¯ka 12∞
Astronomical -18∞ - öÌ¯ka 18∞



PoslednÌm p Ì̄kazem Adjust color contrast nastavujeme kontrast mezi
zn·zornÏnÌm osvÏtlenÈ a neosvÏtlenÈ Ë·sti mapy.
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Satellite



Toto okno slouûÌ pro satelitnÌ provoz. Jsou v nÏm zobrazeny vöechny pot¯ebnÈ ˙daje a parametry. V levÈm hornÌm
rohu lze volit öipkou druh satelitu:



KliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi v ploöe okna otev¯eme submenu okna Satellite:



PrvnÌ p Ì̄kaz Satellite size urËuje v rozöÌ¯e-
nÈm menu velikost zobrazenÌ satelitu:
Small satellite - mal˝ satelit
Medium satellite - st¯ednÌ satelit
Large satellite - velk˝ satelit



Show satellite - zatrûenÌm se zapÌn· zobrazenÌ satelitu na mapÏ
Show satellite path - zatrûenÌm se zapÌn· zobrazenÌ trasy satelitu na mapÏ
Show satellite details - zatrûenÌm se zapÌn· zobrazenÌ parametr˘ okolo mapy
Adjust color contrast - nastavenÌ kontrastu zobrazenÌ (stejnÏ jako u Greyline)
Load Keplerian elements - naËtenÌ Kepleri·nsk˝ch prvk˘ pro vöechny satelity:



Data lze naËÌst po stisku tlaËÌtka:



Load from internet - naËÌst p Ì̄mo z
p¯eddefinovanÈho serveru



Load from file - naËÌst ze souboru na
disku (musÌ mÌt p Ì̄ponu .TXT)



Save data - naËten· data se uchovajÌ
do textovÈho souboru



Maxim·lnÌ poËet dat je 100.
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DX Tracks



Tato mapa by mÏla zobrazovat DX spoty z okna DX Spots - dosud nenaprogramov·no.



P¯epÌnaË okna Grayline - Satellite - DX Spots



TlaËÌtka lze barevnÏ konfigurovat (obdobnÏ jako u okna Cluster) kliknutÌm PRAV›M tlaËÌtkem myöi:



Tab font - zad·nÌ volby pÌsma pro text v z·hlavÌ okna (p¯epÌnacÌ tlaËÌtka)
Front tab color - zad·nÌ volby barvy pozadÌ aktivnÌho tlaËÌtka
Back tab color - zad·nÌ volby barvy pozadÌ neaktivnÌch tlaËÌtek



Notes



Speci·lnÌ okno pro psanÌ pozn·mek



OtvÌr· se buÔ v ¯·dku ikon (jako poslednÌ ve druhÈm oddÌlu), nebo v
menu View - Show Notes window



Toolbar



M· öest sekcÌ, prvnÌ obsahuje dvÏ ikony pro z·lohov·nÌ soubor˘ denÌku, dalöÌ 9 ikon pro otvÌr·nÌ hlavnÌch oken pro-
gramu, dalöÌ 4 pak pro pr·ci s datab·zemi, dalöÌ t ī pro prohled·v·nÌ callbook˘. P¯edposlednÌ sekce m· 3 ikony pro
export dat pro QSL a poslednÌ sekce m· t ī ikony pro oznaËov·nÌ spojenÌ pro posÌl·nÌ QSL. V˝znam kaûdÈ ikony se
objevÌ v malÈm informaËnÌm oknÏ po najetÌ kurzoru myöi na danou ikonu.
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Sound Card Data



Toto okno slouûÌ k digit·lnÌmu provozu mÛdy PSK31 a RTTY pomocÌ zvukovÈ karty poËÌtaËe. Do programu Logger32
jsou zabudov·ny v souËasnÈ dobÏ dva nejlepöÌ programy pro uvedenÈ provozy - Zakanaka a MMTTY. Oba progra-
my jsou pr·vÏ ovladatelnÈ a nastavitelnÈ pomocÌ tohoto okna a jeho celÈ ¯ady menu. D· se Ì̄ci, ûe je to mistrovskÈ
dÌlo programov·nÌ a souËasn˝ch moûnostÌ provozu PSK31 a RTTY pomocÌ zvukovÈ karty. Njeprve je tedy nutnÈ pro-
pojit zvukovou kartu poËÌtaËe s tcvrem. PodrobnÏ je to uvedeno v kapitole P¯ipojenÌ tcvru ke zvukovÈ kartÏ.



Provoz v tomto oknÏ je vybaven ¯adou p Ì̄jemn˝ch funkcÌ:
- kliknutÌm na znaËku v p ījatÈm textu p¯esune tuto znaËku rovnou do okna pro z·pis spojenÌ
- programovatelnÈ pamÏti s pouûitÌm maker
- frekvenËnÌ stupnice spolu s grafick˝m zobrazenÌm p ījÌmanÈho sign·lu
- provoz RTTY AFSK i FSK



Okno Sound Card Data m· celkem 8 Ë·stÌ ËlenÏn˝ch odshora na: hlavnÌ menu, toolbar, okno pro p Ì̄jem, okno pro
vysÌl·nÌ, frekvenËnÌ stupnici, grafickÈ zn·zornÏnÌ sign·lu, programovateln· tlaËÌtka a stavov˝ ¯·dek.



Z·kladnÌ provoz RTTY



K provozu RTTY nebo PSK31 nenÌ nutnÈ zn·t veökerÈ moûnosti a nastavenÌ okna Sound Card Data. ProËtenÌ celÈ-
ho popisu tÏchto moûnostÌ p¯edem by jistÏ ¯adu z v·s zcela odradilo od toho si v˘bec okno vyzkouöet. ZaË·tek a
vlastnÌ z·kladnÌ provoz nenÌ v˘bec tak sloûit .̋ PrvnÌm krokem je propojenÌ zvukovÈ karty k tcvru. Jakmile toto je ho-
tovo, naladÌme tcvr nejlÈpe na p·smo 14 Mhz okolo 14090 kHz a najdeme nÏjak˝ RTTY sign·l. Ote¯eme okno Sound
Card dData a v menu Mode zvolÌme mÛd RTTY. Nalevo ve spodnÌm stavovÈm ¯·dku se musÌ objevit slovo RTTY. Je-
li propojenÌ v po¯·dku a takÈ sÌla sign·lu ve spr·vnÈ ˙rovnÌ, uvidÌme v Ë·sti okna s Ëern˝m podkladem spektrum to-
hoto sign·lu. NaladÌme sign·l tak, aby jeho vrcholy se pokud moûno kryly se dvÏma Ëerven˝mi linkami na frekvenË-
nÌ stupnici. Pokud tyto linky na stupnici chybÌ, klikneme doprost¯ed na plochu mezi dvÏma vrcholy sign·lu ve spekt-
ru. V tom okamûiku bychom mÏli zaËÌt spr·vnÏ dekÛdovat sign·l a p ījÌmat dekÛdovan˝ text do p ījÌmacÌho okna pod
z·hlavÌm okna (v p Ì̄kladu ûlutÏ podloûen· plocha). Pokud sign·l dekÛdujeme ale text ned·v· smysl, pak se z¯ejmÏ
jedn· pouze o reverznÏ p ījÌman˝ sign·l a jakmile p¯ehodÌme jeho polaritu na tcvru nebo v nastavenÌ programu (me-
nu MMTTY Setup - Demodulator - zaökrtnout Reverse). P ītom vöem nez·leûÌ, zda pouûijeme AFSK - tcvr je p¯epnut
na USB/LSB nebo FSK - tcvr p¯epnut na RTTY. Na tom bude z·leûet aû p ī vysÌl·nÌ. NynÌ se m˘ûeme nauËit ladit sig-
n·ly. V okamûiku, kdy chceme takÈ zaËÌt vysÌlat, musÌme mÌt spr·vnÏ propojen i v˝stup poËÌtaËe z tcvrem - pro AF-
SK staËÌ mÌt propojen v˝stup ze zvukovÈ karty do tcvru (a zapnut VOX), pro FSK pak musÌme mÌt propojen tcvr s nÏ-
kter˝m sÈriov˝m portem, kam budeme posÌlat sign·l FSK a PTT, coû nadefinujeme v menu MMTTY Setup - Misc -
TX port. NapÌöeme-li nÏjak˝ text do vysÌlacÌho okna a klikneme-li ve spodnÌm ¯·dku na polÌËko Receive (jeho text se
zmÏnÌ na Transmit), tcvr by se mÏl zaklÌËovat a m·me-li zapnut˝ monitor na tcvru, mÏli bychom uslyöet n·mi vysÌ-
lan˝ sign·l.
K tÏmto uveden˝m z·klad˘m pak m˘ûeme doplÚovat dalöÌ informace a nastavenÌ z podrobnÈho popisu funkcÌ.
Pozn. MMTTY Setup se vyvol· kliknutÌm na 8. ikonu odleva v ¯·dku Toolbar (ikona s mont.klÌËem).
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Z·kladnÌ provoz PSK31



ZaËÌt s provozem PSK pomocÌ okna Sound Card Data je jeötÏ jednoduööÌ neû s provozem RTTY. OhlednÏ p īpoje-
nÌ platÌ totÈû, jako pro provoz RTTY pomocÌ AFSK. Tcvr je tedy p¯epnut na mÛd SSB, sign·l p īveden do zvukovÈ
karty, v menu Mode si zvolÌme BPSK. V dolnÌm ¯·dku vlevo se objevÌ oznaËenÌ BPSK.



Najdeme na tcvru nÏjak˝ sign·l okolo frekvence 14070 kHz. UvidÌme-li jej ve spektru, je vyhr·no. Pak staËÌ jen klik-
nout myöÌ mezi jeho dva ˙zkÈ vrcholy a zvukov· karta se na nÏj automaticky doladÌ. MusÌme mÌt zapnuty funkce Net
On a Afc On - v dolnÌm liötÏ. , mÏlo by b˝t vöe v po¯·dku. Chceme-li vysÌlat, staËÌ napsat do vysÌlacÌho okna (zde
modr· plocha) text a kliknout dole na tlaËÌtko Receive - p ī zapnutÈm monitoru na tcvru bychom mÏli opÏt uslyöet
n·ö PSK sign·l. Po odvysÌl·nÌ textu musÌme opÏt kliknout na tlaËÌtko, tentokr·t tam bude n·pis Transmit, abychom
ukonËili vysÌl·nÌ a p¯eöli na p Ì̄jem.



D·le uû podrobnÏ ke vöem menu a funkcÌm - oddÏlenÏ pro RTTY a PSK - ty funkce a moûnosti, kterÈ jsou shodnÈ
pro oba dva druhy provozu, budou uvedeny v Ë·sti pro RTTY. V Ë·sti pro PSK pak budou uvedeny tz funkce, kterÈ
platÌ pouze pro PSK.



HlavnÌ menu RTTY



HlavnÌ menu se skl·d· ze dvou Ë·stÌ - standard-
nÌho menu jednotliv˝mi Ë·stmi File aû Clear a
¯·dku RTTYToolbar s ikonami pro vol·nÌ speci-
·lnÌch funkcÌ (pouze pro RTTY)



Menu File slouûÌ k pr·ci s textov˝mi soubory:



Send a text file - p Ì̄kazem se urËuje, kter˝ textov˝ soubor m· b˝t posl·n jako data
Open receive text file - p Ì̄kaz otvÌr· nov˝ soubor pro z·pis p ījÌmanÈho textu do souboru
Close receive text file - aktivnÌ jen tehdy, pokud byl soubor otev¯en, pro uzav¯enÌ souboru
Exit - ukonËenÌ menu
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Settings - menu m· t ī oddÌly. V prvnÌm je pÏt p Ì̄kaz˘, kaûd˝ s rozöÌ¯en˝m menu:



Squelch response:



Squelch slow - pomal· odezva
Squelch Fast - rychl· odezva



Squelch zde nem· v˝znam obvyklÈho squelche, ale m· zde v˝znam vyhodnocenÌ
Ëitelnosti sign·lu - k nastavenÌ jeho ˙rovnÏ slouûÌ ûlut˝ sloupec napravo v indik·to-
ru naladÏnÌ - vÌce informacÌ bude u popisu indik·toru naladÏnÌ.
Pokud bude sign·l nad nastavenou ˙roveÚ, pak bude teprve dekÛdov·n.



Display smoothing - k nastavenÌ  t Ì̄ moûn˝ch hodnot vyhlazov·nÌ displeje spekt-
ra nebo vodop·du (p ī vyhlazov·nÌ se sign·l pr˘mÏruje po stanovenou dobu) -
zvl·öù pro provoz PSK a zvl·öù pro provoz RTTY:



Fast display - sign·l bez vyhlazov·nÌ
Medium display - st¯ednÌ vyhlazov·nÌ
Slow display - velkÈ vyhlazov·nÌ



Spectrum pen width - nastavenÌ öÌ¯e pera pro vykreslov·nÌ grafiky (=1 nebo =2)



CW ID speed - nastavenÌ rychlosti identifikace znaËky pomocÌ CW na konci relace



PSK - Send as typed - vysÌl· se stejnÏ, jak naps·no
PSK - Send all CAPS - text se p¯evede na velk· pÌsmena
PSK - Send all lower case - text se p¯evede na mal· pÌsmena
RTTY - Send word out - vysÌl·nÌ textu po slovech
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Typing preference - nastavenÌ parametr˘ pro
vysÌl·nÌ napsanÈho textu
(zvl·öù pro PSK a RTTY)











DalöÌ oddÌl menu Settings obsahuje 7 funkcÌ, kterÈ se aktivujÌ kliknutÌm (zatrûenÌm):



Line wrap on -  ps·t cel· slova na ¯·dek
Use ÿ for zero - pouûÌvat znak ìp¯eökrtnut· nulaî pro nulu (nelze pouûÌt s Ëesk˝m



pÌsmem, tam je na jeho mÌstÏ pÌsmeno ÿ)
Long TX tail -  dlouh˝ ìkonecî p ī konci relace
Overload warning - upozornÏnÌ na p Ì̄liö vysokou ˙roveÚ vstupnÌho sign·lu
RTTY watchdog timer - kontrolnÌ ËasovaË
Transmit buffer indicator - indik·tor vysÌlacÌ pamÏti
Receive window mouseover - zmÏna barvy p ījÌmanÈho textu p ī najetÌ na tento



text kurzorem myöi



Osm p Ì̄kaz˘ v poslednÌm oddÌlu up¯esÚujÌ nastavenÌ parametr˘:



Radio PTT options - okno pro nastavenÌ parametr˘ zaklÌËov·nÌ tcvru (PTT). Je moûno volit:
Keying options:



PTT by Serial Port - PTT p¯es sÈriov˝ port (COM1 aû COM8)
PTT by Radio Command - PTT pomocÌ softwarovÈho p Ì̄kazu pro tcvr (nefunguje pro vöechny typy tcvr˘)
PTT by Shared Radio Port - PTT p¯es spoleËn˝ sÈriov˝ port jako tcvr



Serial Port - volba sÈriovÈho portu COM1 aû COM8
PTT Keying line - volba pinu pro ovl·d·nÌ PTT, moûnost RTS, DTR nebo oba dohromady



NastavenÌ potvrdÌme kliknutÌm na talËÌtko OK.



Spectrum display width - okno pro nastavenÌ öÌ¯ky
okna pro grafickÈ zn·zornÏnÌ spektra. V z·vislosti na
rozliöenÌ obrazovky a p¯·nÌ oper·tora toto nastavenÌ
urËuje öÌ¯ku celÈho okna Sound Card Data.



StandardnÌ nastavenÌ je 10, zad·vat lze ale hodnoty
od 5 do 15. FrekvenËnÌ öÌ¯ku okna je nez·visl· na ve-
likosti okna - je st·le 4 kHz.



Waterfall sensitivity - pro nastavenÌ citlivosti vodop·dovÈho grafu.
(duh displeje se p¯epÌn· v menu Display)



Spectrum sensivity - obdobnÈ nastavenÌ,
ale nynÌ pro citlivost spektr·lnÌhio grafu -
vlevo pro hlavnÌ ladÌcÌ okno (souË·st Sound
Card Data), vpravo pro mal˝ ladÌcÌ indik·tor
(otvÌr· se v menu View).
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Preset Radio frequencies -
pro p¯ednastavenÌ pevn˝ch frekvencÌ (PSK) - celkem 4



Preset audio frequencies -
pro p¯ednastavenÌ pevn˝ch p Ì̄jmov˝ch audiofrekvencÌ (PSK) pro hlavnÌ
okno a okna Aux 1 a Aux 2



Audio frequency markers -
pro nastavenÌ barev znaËek audiofrekvencÌ - celkem 4
a sÌly Ëar tÏchto znaËek (od 1 do 5) - Marker pen width



RTTY Watchdog timer delay -
pro nastavenÌ Ëasu ËasovÈho hlÌdaËe RTTY
(maxim·lnÌ hodnota je 999 sekund)



VÏtöina parametr˘ v menu Settings mimo nastavenÌ PTT (Radio PTT options) je aû druhÈho ¯·du a nemajÌ z·sadnÌ
vliv na chov·nÌ programu a vlastnÌ provoz.
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Toolbox



Je menu slouûÌcÌ zejmÈna pro nastavenÌ velikosti, typu a barvy pÌsem v p ījÌma-
cÌm a vysÌlacÌm oknÏ i ladÌcÌm indik·toru.



PrvnÌ oddÌl slouûÌ pro nastavenÌ barev v p ījÌmacÌm oknÏ:
Rx window font - nastavenÌ druhu a barvy pÌsma pro p ījÌman˝ text
Rx window TX text color - nastavenÌ barvy pÌsma pro odeslan˝ text
Rx window control codes color - nastavenÌ barvy pÌsma kontolnÌch kÛd˘
Rx window normal background - nastavenÌ barvy pozadÌ p ījÌmacÌho okna
Rx window paused background - nastavenÌ barvy p ījÌmacÌho okna v pauze
Rx window mouseover highlight - nastavenÌ zmÏny barvy pÌsma po najetÌ myöi



Druh˝ oddÌl je pro nastvenÌ barev ve vysÌlacÌm oknÏ:
Tx window font - nastavenÌ druhu a barvy pÌsma ve vysÌlacÌm oknÏ
Tx window background - nastavenÈ barvy pozadÌ vysÌlacÌho okna
Tx window buffer indicator color - nastavenÌ barvy pÌsma v z·sob.pamÏti



Waterfall colors - nastavenÌ barev vodop·dovÈho grafu:



Sound card input level - nastavenÌ ˙rovnÏ zesÌlenÌ vstupnÌho sign·lu zv.karty
Sound card output level - nastavenÌ ˙rovnÏ v˝stupnÌho sign·lu zvuk.karty



RTTY XY Scope color - nastavenÌ barvy pro RTTY indik·tor



CPU Power save mode - nastavit öet¯enÌ v˝konu procesoru



View



Menu View definuje obsah okna Sound Card Data:
Show Tuning Window - zapÌn· speci·lnÌ indik·tor pro naladÏnÌ
Show Tuning display - zapÌn· okno grafickÈho zn·zornÏnÌ sign·lu
Show Statusbar - zapÌn· stavov˝ ¯·dek okna (dolnÌ ¯·dek okna)
Show RTTY toolbar - zapÌn· ¯·dek s ikonami (pouze u provozu RTTY)
Show Radio debug window - otvÌr· okno pro sledov·nÌ komunikace s tcvrem



DalöÌ Ëty ī p Ì̄kazy majÌ rozöÌ¯en· menu:
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Frequency markers - zapÌn· frekvenËnÌ znaËky (PSK)



Frequency display - definuje typ frekvenËnÌ stupnice
Display frequency from radio - frekvence z tcvru
Display audio frequency - nf frekvence



DalöÌ Ëty ī ¯·dky zapÌnajÌ znaËky pro uvedenÈ frek-
vence



Macro buttons - definuje poËet tlaËÌtek pro programovatelnÈ
pamÏti - 0, 12, 24 nebo 36 tlaËÌtek



Rx window options - definuje dalöÌ parametry p ījÌmacÌho
okna:



Show control codes - zapÌn· zn·zorÚov·nÌ kontrolnÌch kÛd˘
Show RTTY commands - zapÌn· RTTY p Ì̄kazy
Echo transmitted text - zapÌn· p¯episov·nÌ vyslanÈho
textu do p Ì̄jÌmacÌho okna



Mode



Menu Mode slouûÌ pro p¯epÌn·nÌ druhu provozu okna Sound Card Data:
BPSK - hlavnÌ druh provozu PSK31
QPSK - varianta PSK31



RTTY 170 Hz shift - provoz RTTY



Setup RTTY Profiles - nastavenÌ uûivatelskÈho profilu RTTY



Display



Menu Display slouûÌ pro nastavenÌ druhu grafickÈho zn·zornÏnÌ vstupnÌho sign·lu:
Spectrum - spektr·lnÌ graf



Waterfall - vodop·dov˝ graf
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Clear



Menu Clear slouûÌ pro vymaz·nÌ obsahu oken:
Clear Rx - vymaz·nÌ obsahu p ījÌmacÌho okna
Clear Tx - vymaz·nÌ obsahu vysÌlacÌho okna
Clear both - vymaz·nÌ obsahu obou oken



RTTY Toolbar



Je ¯·dek s ikonami jako tlaËÌtky pro zapnutÌ/vypnutÌ specifick˝ch p Ì̄kaz˘ pro RTTY. Po najetÌ kurzoru myöi na vybra-
nou ikonu se zobrazi malÈ okÈnko s informacÌ o jejÌm v˝znamu:



Squelch On/Off - zapÌn·/vypÌn· squelch



Band Pass Filetr On/Off - zapÌn·/vypÌn· p·smov˝ filtr



Normal/Reverse - zapÌn· reverznÌ mÛd p Ì̄jmu (mÏnÌ polaritu sign·lu)



X/Y Scope On/Off - zapÌn·/vypÌn· X/Y indik·tor



UOS On /Off - zapÌn·/vypÌn· funkci UOS (Unshift On Space)  



Figures shift - zapÌn· dekÛdov·nÌ na ËÌslice



Letters shift - zapÌn· dekÛdov·nÌ na pÌsmena



MMTTY Setup - otvÌr· nastavenÌ pro modul MMTTY (viz dalöÌ kapitola)



Net On/Off - zapÌn·/vypÌn· funkci Net (pro AFSK)



AFC On/Off - zapÌn· funkci AFC (automatickÈ dolaÔov·nÌ TX na RX sign·l - pouze pro AFSK)



Reset - nastavÌ v˝chozÌ stav parametr˘



Abort transmission - p¯eruöÌ vysÌl·nÌ



User profiles - moûnost zmÏny tzv. uûivatelskÈho profilu (osobnÌ nastavenÌ paremetr˘)



KliknutÌm na öipku se uk·ûe okÈnko s aktu·lnÌm nastavenÌm shiftu RTTY (pouûÌv· se 170 Hz)
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MMTTY Setup



Program LOGGER32 m· v sobÏ zabudov·n pro provoz RTTY j·dro programu MMTTY, takûe i hlavnÌ parametry pro
provoz RTTY (Ë·st z nich je v RTTY Toolbar) se nastavujÌ ˙plnÏ stejnÏ jako u programu MMTTY. Pro ty z v·s, kter Ì̄
se s tÌmto programem dosud nesetkali, alespoÚ struËn˝ p¯ehled a v˝znam nejd˘leûitÏjöÌch parametr˘. Po vyvol·nÌ
MMTTY Setup se objevÌ z·kladnÌ okno nastavenÌ:



V z·hlavÌ tohoto okna je pÏt tlaËÌtek, kter˝mi se p¯epÌn· celkem pÏt nastavovacÌch oken. PrvnÌm z nich je:
Demodulator - okno pro nastavenÌ parametr˘ pro dekÛdov·nÌ sgn·lu RTTY
Pokud nejste experti na program MMTTY, nenÌ t¯eba v tomto oknÏ cokoliv mÏnit. A pokud snad nÏco mÏnit, tak moû-
n· jen nastavenÌ frekvence pro znaËku Mark (zde 1275 Hz), p Ì̄padnÏ Shift (zde 170 Hz). ZatrûenÌm ËtvereËku u
Reverse se p¯epÌn· mezi norm·lnÌm a reverznÌm dekÛdov·nÌm (totÈû je i v RTTY Toolbaru). OstatnÌ parametry slou-
ûÌ pro nastavenÌ filtr˘ zvukovÈ karty a nenÌ t¯eba je mÏnit. Tvar filtr˘ lze zn·zornit kliknutÌm na tlaËÌtka Show.
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Druh˝m nastavovacÌm oknem je AFC/ATC/PLL. Ani zde nenÌ nutno prov·dÏt jakÈkoliv ˙pravy jiû p¯ednastaven˝ch
parametr˘.



T̄ etÌm oknem je okno Decode:



Zde je moûno nastavit parametry RTTY sign·lu, zejmÈna jeho rychlost. StandardnÌ RTTY pouûÌv· rychlost 45.45 Bd
a dÈlku 5 bit˘, takûe na nastavenÌ nenÌ opÏt nutno cokoliv mÏnit.
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P¯edposlednÌm oknem je okno TX pro nastvenÌ urËit˝ch parametr˘ pro vysÌlan˝ sign·l, nap .̄ jak bude vypadat tzv.
pr·zdn˝ sign·l (bez obsahu) - DIDDLE. Nebo zapnutÌ funkce UOS (po meze¯e se nemÏnÌ p¯echod kÛdov·nÌ - pÌs-
mena /ËÌslice). I zde je vöe jiû optim·lnÏ p¯eddefinov·no.



PoslednÌ okno Misc je ze vöech nejpodstatnÏjöÌ. V nÏm se totiû nastavuje druh v˝stupnÌho sugn·lu (AFSK nebo FSK)
a to v oddÌle Tx Port:
Sound - jen AFSK zvukov˝ v˝stup p¯es zvukovou kartu
Sound + COM-TxD (FSK) - obojÌ sign·l, jak AFSK tak i FSK p¯es linku TXD sÈriovÈho portu (stejnÈho jako pro PTT)
COM.TxD (FSK) - jen sign·l FSK



OdsouhlasenÌ a uzav¯enÌ MMTTY Setup provedete kliknutÌm na tlaËÌtko OK.
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HlavnÌ menu PSK31



Menu okna Sound Card Data pro provoz PSK31 je prakticky shodnÈ s menu pro provoz RTTY. ChybÌ zde ale ¯·-
dek RTTY Toolbar a navÌc jsou aktivnÌ dalöÌ dvÏ poloûky menu - Aux 1 a Aux 2. Tyto poloûky otvÌrajÌ dvÏ subokna
pro p Ì̄jem dalöÌch dvou sign·l˘ RTTY simult·nnÏ, t.j. souËasnÏ, s hlavnÌm sign·lem:



KaûdÈ z oken Aux1 a Aux2 m· svÈ vlastnÌ malÈ menu, obdobnÈ jako hlavnÌ okno Sound Card Data, ale v menöÌm
rozsahu - File - ToolBox - View - Mode - Clear:



File - m· jen jeden p Ì̄kaz Close pro uzav¯enÌ okna



ToolBox - slouûÌ pro nastavenÌ pÌsma a barev:
Rx window font settings - volba druhu pÌsma
Rx window mouseover highlight - volba zmÏny barvy pÌsma po najetÌ myöÌ
Rx window background settings - volba barvy pozadÌ okna Aux



View - m· jen jeden p Ì̄kaz:
Show tuning window - zaökrtnutÌm se otev¯e vlastnÌ ladÌcÌ indik·tor



Mode - moûnost volby BPSK a QPSK provozu



Clear - vymaûe obsah okna Aux



Programov·nÌ pamÏtÌ - horkÈ kl·vesy



Kaûd˝ druh provozu m· sv˘j soubor programovateln˝ch pamÏtÌ. Jejich poËet se definuje v menu Settings.
Programov·nÌ pamÏtÌ je shodnÈ s postupem uveden˝m v kapitole CW - str.33. TlaËÌtka lze programovat pro oba dva
mÛdy i shodnÏ, pokud je t¯eba. NemusÌ se to ale dÏlat dvakr·t - staËÌ mÌt otev¯enÈ programovacÌ okno a p¯epnout v
hlavnÌm menu druh provozu a kliknutÌm na tlaËÌtko OK uloûit tent˝û obsah i pro druh˝ mÛd.



Obsah pamÏtÌ nemusÌme vyvol·vat jen kliknutÌm pomocÌ levÈho tlËÌtka myöi, ale takÈ stiskem kl·vesy F1 aû F12,
resp. SHIFT F1 aû SHIFT F12 a ALT F1 aû  ALT F12. Zvl·ötnÌ v˝znam majÌ jeötÏ dalöÌ kl·vesy:
ESC - p¯eruöÌ vysÌl·nÌ a p¯epne na p Ì̄jem
INS - zastavÌ rolov·nÌ p ījÌmanÈho textu a tak si m˘ûeme v klidu text proËÌst, barva pozadÌ okna se zmÏnÌ na bÌlou
PAUSE - p¯epÌn· mezi vysÌl·nÌm a p Ì̄jmem
Pokud se n·m nelÌbÌ pouûitÌ kl·ves F1 aû F12, m·me jeötÏ dalöÌ moûnost. A to p ī¯adit speci·lnÌ ìhorkouî kl·vesu tla-
ËÌtku podle jeho obsahu - ale takÈ poË·teËnÌho pÌsmene n·zvu tlaËÌtka. A to tak, ûe p¯ed uvolenÈ pÌsmeno v n·zvu
tlaËÌtka p¯ed¯adÌme znak ì&î. Nap .̄ ì&CQî - n·zev na tlaËÌtku pak bude mÌt prvnÌ pÌsmeno podtrûeno - CQ a bude
se vyvol·vat stiskem kombinace kl·ves CTRL a pÌsmeno - zde tedy CTRL C. Jin· kombinace - nap .̄ ìMSG &1î se
bude vyvol·vat jako CTRL 1.



Po naprogramov·nÌ pamÏtÌ se doporuËuje si je p¯ed praktick˝m provozem odzkouöet.
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Makra



Seznam pouûiteln˝ch maker (programovateln˝ch funkcÌ) je mnohem öiröÌ, neû bylo uvedeno u provozu CW:



$afc$ - zapÌn·/vypÌn· funkci AFC



$align$ - p¯eladÌ tcvr tak, ûe se zachycen˝ sign·l objevÌ na definovanÈ RX frekvenci



$ascii(n)nnn$ - jen PSK - vloûÌ ASCII znak s kÛdem nnn (pouûitÌ pro znaky mimo kl·vesnici)



$band$ - vloûÌ aktu·lnÌ p·smo z okna Logbook Entry



$bpsk$ - p¯epne mÛd provozu na BPSK



$call$ - vloûÌ do textu znaËku protistanice z okna Logbook Entry



$clearbuffers$ - vymaûe obsah Rx a Tx oken



$clearlog$ - vymaûe obsah okna Logbook Entry



$cleartxbuffer$ - vymaûe obsah z·sobnÌku pro vysÌl·nÌ



$command$ - vyöle ¯etÏzec znak˘ n·sledujÌcÌ po tomto p Ì̄kazu jako kontrolnÌ p Ì̄kaz pro transceiver



$cw$ - pouze pro PSK - vyöle n·sledujÌcÌ ¯etÏzec cw kÛdem a p¯epne na p Ì̄jem



$cwid$ - pouze pro PSK - vyöle na konci relace identifikaci cw kÛdem a p¯epne na p Ì̄jem



$down$ - p¯eladÌ hlavnÌ p·smov˝ filtr o 1 Hz dol˘ - pokud je zapnuto AFC, je nefunkËnÌ



$file$ - pokud za tÌmto p Ì̄kazem n·sleduje pln˝ n·zev souboru, vyöle se tento soubor
(p Ì̄klad: $file$C:\LOGGER32\TEXT.TXT)



$hexcommand$ - vyöle n·sledn˝ hexadecim·lnÌ ¯etÏzec jako p Ì̄kaz pro tcvr



$log$ - zapÌöe ˙daje z okna Logbook Entry jako spojenÌ do denÌku



$longdate$ - vloûÌ datum do textu ve tvaru dd-mm-yy
zapÌöe okamûitÏ spojenÌ a vymaûe z·sobnÌk pro vysÌl·nÌ



$longdateandtime$ - vloûÌ do textu datum a Ëas - dd-mm-yyyy a hh:mm:ss



$longtime$ - vloûÌ do textu Ëas ve tvaru hh:mm:ss



$loop$ - za vysl·nÌm makra vloûÌ mezeru 5 sekund a znovu restaruje danÈ makro



$mode$ - vloûÌ do textu aktu·lnÌ mÛd provozu



$mycall$ - vloûÌ do textu vlastnÌ znaËku



$name$ - vloûÌ do textu jmÈno z obsahu Logbook Entry



$net$ - zapÌn·/vypÌn· funkci NET



$qpsk$ - p¯epne na mÛd QPSK



$qpsk=I$ - p¯epne na invertovan˝ mÛd QPSK



$qsx+/-nnnn$ - p¯eladÌ vysÌlacÌ frekvenci tcvru o +/- nnnn Hz, tento shift se ukonËÌ makrem $simplex$



$qsy(nn)nnn.(nn)$ - zmÏnÌ frkvenci tcvru na hodnotu nnn.nn (v MHz)
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$qth$ - vloûÌ do textu QTH z okna Logbook Entry



$radioandtone$ - vloûÌ do textu skuteËnou frekvenci tcvru + nf frekvenci sign·lu PSK



$radiofreq$ - vloûÌ do textu nosnou frekvenci tcvru



$receive$ - p¯epne na p Ì̄jem



$receivedrst$ - vloûÌ do textu p ījatÈ RST z okna Logbook Entry



$rtty$ - p¯epne na provoz RTTY



$rttybpoff$ - vypne p Ì̄jmov˝ p·smov˝ filtr pro RTTY



$rttybpon$ - zapne p Ì̄jmov˝ p·smov˝ filtr pro RTTY



$rttyfigures$ - p¯epne vysÌl·nÌ RTTY na ËÌslice



$rtty-I$ - p¯epne na inverznÌ mÛd RTTY



$rttyletters$ - p¯epne vysÌl·nÌ RTTY na pÌsmena



$rttymarkfrequency$ - vloûÌ hodnotu frekvence ìznaËkyî u provozu RTTY



$rttynormal$ - zapne norm·lnÌ polaritu RTTY



$rttyrevese$ - zapne reverznÌ polaritu RTTY



$rttysetup$ - otev¯e nastavovacÌ okno MMTTY



$rttyshift$ - ozn·mÌ aktu·lnÌ RTTY shift



$rttysquelchoff$ - vypne RTTY squelch



$rttysquelchon$ - zapne RTTY squelch



$rxtonefreq$ - vloûÌ frekvenci ìznaËkyî RTTY sign·lu podle hodnoty ve stavovÈm ¯·dku naspodu Sound Card data



$sentrst$ - vloûÌ do textu vyslanÈ RST podle obsahu v Logbook Entry



$serialnum$ - vloûÌ po¯adovÈ ËÌslo spojenÌ



$shortdate$ - vloûÌ datum ve tvaru dd/mm/yy



$shortdateandtime$ - vloûÌ datunm a Ëas ve kr·tkÈm tvaru - dd/mm/yy a hh:mm



$shorttime$ - vloûÌ hodnotu Ëasu ve tvaru hh:mm



$simplex$ - obnovÌ provoz simplex



$speed-$ - jen CW - doËasnÏ prodlouûÌ dÈlku teËky o 4 ms



$speed+$ - jen CW - doËasnÏ zkr·tÌ dÈlku teËky o 4 ms



$speeddn$ - jen CW - prodlouûÌ dÈlku teËky o 2 ms



$speedup$ - jen CW - zkr·tÌ dÈlku teËky o 2 ms



$starttime$ - vloûÌ aktu·lnÌ Ëas jako Ëas spojenÌ



$transmit$ - p¯epne na vysÌl·nÌ
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$up$ - p¯eladÌ p·smov˝ filtr nahoru o 1 Hz



$upperorlower$ - vr·tÌ znamÈnko +, je-li tcvr v mÛdu USB, je-li v LSB, pak vr·tÌ znamÈnko -



$version$ - ozn·mÌ ËÌslo verze programu LOGGER32



[ - vypne diddle u RTTY



] - zapne diddle u RTTY



~ - pauza



%T - Ëas UTC



%t - Ëas UTC



%D - datum UTC



D·le jsou k dispozici i makra vztaûen· k dat˘m v celÈm denÌku:



$numqsos$ - poËet spojenÌ s danou zanËkou



$lastqsodate$ - datum poslednÌho spojenÌ s danou znaËkou



$lastqsotime$ - Ëas poslednÌho spojenÌ s danou znaËkou



$lastqsoband$ - p·smo poslednÌho spojenÌ s danou znaËkou



$lastqsomode$ - mÛd poslednÌho spojenÌ s danou znaËkou



Indik·tor naladÏnÌ 



Mimo hlavnÌ grafickÈ zn·zornÏnÌ vstupnÌho sign·lu lze zapnout jeötÏ i speci·lnÌ indik·tor naladÏnÌ - Main Tx/Rx
Tuning Window, kterÈ se zapÌn· zaökrtnutÌm prvnÌho p Ì̄kazu v menu View (takÈ pro okna Aux1 a Aux2):



KaûdÈ okno Tuning Window m· nÏkolik Ë·stÌ:
- f·zov˝ displej - v levÈ Ë·sti okna
- frekvenËnÌ histogram o öÌ¯ce 250 Hz se st¯edem na st¯ednÌ frekvenci 



p·smovÈho filtru
- mÏ īdlo kvality sign·lu - ûlut˝ sloupec vpravo, ËÌm vyööÌ, tÌm lepöÌ sign·l
- okno IMD - pod f·zov˝m displejem
- t·hlo nastavenÌ ˙rovnÏ squelche - Ëern· Ë·ra na mÏ īdle kvality sign·lu
- znaËky okraj˘ p·smovÈho filtru (u PSK 31 Hz, u RTTY 170 Hz)



Na obr·zku naho¯e je indik·tor pro spr·vnÏ naladÏn˝ RTTY sign·l - f·zov˝ displej je ve tvaru k Ì̄ûe, dva vrcholy frek-
venËnÌho histogramu vpravo se kryjÌ se znaËkami pro frekvence p·smovÈho filtru. Pln˝ ûlut˝ pruh indikuje velmi do-
br˝ sign·l.



Vzhled indik·toru pro spr·vnÏ naladÏn˝ sign·l PSK31 - vpravo je spektrum sign·l˘ PSK31:
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PropojenÌ tcvru se zvukovou kartou



NejjednoduööÌ zp˘sob propojenÌ je pouûitÌm standardnÌch nf kabel˘. Toto propojenÌ ale nenÌ vhodnÈ pro vysÌl·nÌ s
vyööÌm v˝konem, kdy m˘ûe doch·zet k r˘zn˝m vazb·m a proto je lÈpe celou zvukovou kartu od tcvru galvanicky od-
dÏlit pomocÌ mal˝ch oddÏlovacÌch transform·tor˘, jakÈ se nap Ì̄klad pouûÌvaly ve staröÌch modemech. Za tÌm ˙Ëe-
lem je vhodnÈ si zhotovit univerz·lnÌ ìinterfejsî, kter˝ pak m˘ûe slouûit pro vöechny druhy provozu (vËetnÏ CW a
SSB) a kde lze i nastavovat ˙rovnÏ vstupnÌho a v˝stupnÌho sign·lu. Vhodn˝ profesion·lnÌ model je RIGBLASTER od
firmy West Mountain Radio. VÌce informacÌ naleznete na www.westmountainradio.com. PodobnÈ informace lze na-
lÈzt i na dalöÌch webov˝ch str·nk·ch:



www.qsl.net/wm2u/interface.html
www.w5bbr.com/soundbd.html



SchÈma jednoduchÈho ìinterfejsuî:



Statusbar



Pro provoz BPSK



Pro provoz RTTY



PoslednÌ ¯·dek okna Sound Card Data ze tzv. stavov˝ ¯·dek. Ten n·s ve zkratce informuje o nastavenÌ nÏkter˝ch v˝-
znamn˝ch parametr˘ provozu, souvisejÌcÌch hlavnÏ s frekvencemi. PrvnÌ okÈnko obsahuje nastaven˝ druh provozu,
ve druhÈm je pak u PSK31 nf frekvence sign·lu, u RTTY nf frekvence sign·lu ìznaËkyî RTTY. V dalöÌm okÈnku je pak
frekvence tcvru. Ve ËtvrtÈm okÈnku je u RTTY nastaven˝ shift, u PSK hodnota IMD p ījÌmanÈho sign·lu. D·le n·sle-
duje pÏt tlaËÌtek, kter˝mi m˘ûeme Ì̄dit dalöÌ parametry:
Simplex - p¯epÌn·nÌ simplexnÌho a split provozu 
Receive - p¯epÌn·nÌ vysÌl·nÌ/p Ì̄jem
Net - p¯epÌn·nÌ funkce Net
AFC - p¯epÌn·nÌ funkce AFC
Reset - resetov·nÌ nastavenÌ



Je-li aktivnÌ funkce Net (Net On), pak se vysÌlacÌ frekvence vûdy p īzp˘sobÌ p ījÌmanÈ - jinak ¯eËeno vysÌlacÌ frekven-
ce bude totoûn· s p ījÌmacÌ. Je-li aktivnÌ funkce AFC (AFC On), pak se p ījÌmacÌ frekvence bude mÏnit podle p ījÌma-
nÈho sign·lu - bude-li ujÌûdÏt, pak se bude frekvence zvukovÈ karty automaticky na p ījÌman˝ sign·l dotahovat.



Provoz QPSK



QPSK je zvl·ötnÌ druh provozu PSK31, kter˝ se od provozu BPSK liöÌ tÌm, ûe
je chybovÏ oöet¯en. NepouûÌv· se tak Ëasto jako BPSK, protoûe na obyËej-
nÈ spojenÌ nenÌ oöet¯enÌ chyb nezbytnÈ. Nejd Ì̄ve se stejnÏ nav·ûe spojenÌ
provozem BPSK a pak v p Ì̄padÏ pot¯eby se teprve volÌ provoz QPSK. Sign·l
QPSK vyûaduje peËlivÈ ladÏnÌ a frekvenËnÌ stabilitu sign·lu. K ladÏnÌ je lÈpe
pouûÌt ladÌcÌ indik·tor. Ten m· ve svÈm f·zovÈm indik·toru jin˝ tvar sign·lu,
nez u BPSK. BPSK sign·l m· tvar p Ì̄mky, kdeûto QPSK tvar k Ì̄ûe.
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P ī provozu QPSK je takÈ nutnÈ, aby obÏ korespondujÌcÌ stanice pouûÌvaly stejn˝ druh postrannÌho p·sma, protoûe
sign·l QPSK je obdobnÏ jako sign·l RTTY citliv˝ na polaritu sign·lu . Proto existuje moûnost volby invertovanÈho
sign·lu - QPSK (inverted).



VÌce informacÌ o provozu QPSK a PSK31 najdete na webov˝ch str·nk·ch www.teleport.com/~nb6z/psk31.htm.



Upper a Lower Statusbar



Jsou poslednÌ volitelnÈ okna ËÌ spÌöe informaËnÌ ¯·dky ve spodnÌ Ë·sti obrazovky programu Logger32:



HornÌ z nich - Upper Statusbar - obsahuje informace o zemi protistanice - nap .̄:
Ogasawara - n·zev zemÏ
Sunrise 21:25, Sunset 07:46 - v˝chod a z·pad Slunce v UTC
47∞/227∞∞at 9787 Km - azimut SP/LP a vzd·lenost v km
09 Jan 03 02:53 - datum a mÌstnÌ Ëas v danÈ zemi



SpodnÌ ¯·dek - Lower Statusbar - obsahuje informaci o Ëasu denÌku, stavu port˘ a WWV podmÌnek:
09 Jan 03 16:53 - datum a Ëas v UTC (pro denÌk)



- po najetÌ kurzoru myöi se uk·ûe lok·lnÌ Ëas PC 
- po kliknutÌ PRAV›M tlaËÌtkem myöi na toto pole lze synchronizovat Ëas s atomov˝mi



hodinami ze serveru na internetu (pokud je poËÌtaË p īpojen k internetu):



KliknutÌm na Get atomic clock time 
se otev¯e okno komunikace se serverem:



Obvykle po 10 sekund·ch dojde 
k vyrovn·nÌ Ëasu PC 
s atomov˝m Ëasem



a okno n·s informuje, o kolik byly
posunuty hodiny v PC.



Okno uzav¯eme kliknutÌm na tlaËÌtko
Exit - tlaËÌtko Resync je pro zopakov·nÌ
synchronizace Ëasu.



Cluster - informace o stavu sÈriovÈho portu pro VHF cluster - modr· barva otev¯en, Ëerven· zav¯en
Radio - totÈû pro sÈriov˝ port tcvru
Rotor - totÈû pro sÈriov˝ port rot·toru
Telnet - informace o stavu p īpojenÌ Telnetu
### - informae o sÈriovÈm ËÌsle spojenÌ SRX (pro z·vody) 
WWV at 1500: SFI 163, A 8, K 2 - poslednÌ aktu·lnÌ informace o stavu öÌ¯enÌ WWV, jak byla p ījata z Clusteru
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LOGGER.INI



Celkov· konfigurace programu je uloûena v souboru LOGGER32.INI. M˘ûe se st·t, ûe bychom chtÏli mÌt k dispozi-
ci dvÏ nebo vÌce konfiguracÌ tak, abychom nemuseli vûdy mÏnit urËitÈ parametry nebo rozmÌstÏnÌ oken. To lze pro-
vÈst, protoûe program Logger32 muûeme spouötÏt s parametrem, kter˝ p¯edstavuje jmÈno konfiguraËnÌho souboru
.INI - ve tvaru: C:\Program Files\Logger32.exe nazev
Nejprve si zkopÌrujeme p˘vodnÌ soubor LOGGER32.INI do stejnÈho adres·¯e s nov˝m n·zvem, nap .̄ digital.ini.
SpustÌme-li program s tÌmto konfiguraËnÌm souborem, bude se novÈ nastavenÌ programu ukl·dat do tohoto soubo-
ru. SpouötÏt program tÌmto zp˘sobem (pomocÌ textovÈho p Ì̄kazu) by ale nebylo p Ì̄liö pohodlnÈ, proto si m˘ûeme
vytvo īt na ploöe Windows novou ikonu. Klikneme PRAV›m tlaËÌtkem myöi na ikonu pro Logger32 a vyberem p Ì̄kaz
Vytvo¯it z·stupce:



TÌm se vytvo Ì̄ kopie p˘vodnÌ ikony. Klikneme-li na novÏ vytvo¯enou ikonu opÏt
PRAV›M tlaËÌtkem myöi, otev¯e se n·m okno, ve kterÈm zvolÌme p Ì̄kaz Vlastnosti:



V dalöÌm oknÏ pak zad·me za p Ì̄kaz:
.....Logger32.exeî n·zev novÈho .INI souboru:



zde slovo digital



ZmÏny odsouhlasÌme kliknutÌm na tlaËÌtko OK.



Takov˝m zp˘sobem si m˘ûeme uchovat a spouötÏt
i dalöÌ konfigurace programu Logger32.
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 DigiPan v. 1.6d – stručný popis obsluhy. 
 
Tento program si můžete stáhnout buď prostřednictvím rozcestníku 
www.qsl.net/ok2pya/digimodes  nebo přímo na adrese 
http://members.home.net/hteller/digipan/download.htm.  Program není zazipován, ale jedná se 
o tzv. „samorozbalovací“ .exe soubor, který se snadno vejde na jednu disketu, ze které jej 
můžete přímo instalovat dvojklikem na ikonu. Pokud nedefinujete jiný adresář rozbalí se 
implicitně do adresáře C:\Program files\DigiPan. Součástí programu je dobře srozumitelný 
manuál v anglickém jazyce, který si samozřejmě můžeme stadartním způsobem vytisknout. 
Nyní se pokusím spíš chronologicky popisovat jednotlivé kroky při aktivaci programu a jeho 
obsluhu při provozu. Po spuštění souborem DigiPan.exe se nám objeví základní obrazovka 
(obr. 1.). Začneme se nejdříve zabývat horní lištou zprava. Prvním okénkem je Help pod 
kterým najdeme výše uvedený manuál, do kterého můžeme nahlížet i během provozu  a 
konzultovat případné problémy. Dalším základním okénkem je 
Configure, které obsahuje řadu podstatných položek, které můžeme aktivovat buď levým 
tlačítkem myši, nebo z klávesnice stisknutím podtrženého písmena: 
Personal Data – musíme vyplnit vlastní volací znak, který budeme používat, jméno které 
  udáváme při spojení a QTH. Dále můžeme vyplnit údaje pro CWID pokud je 
  hodláme při spojení aktivovat. (CWID – zkratka CW indentification, jedná se 



o vyslání CW textu na závěr každé relace, který napíšete do příslušného 
okénka (zpravidla pouze volací znak). CWID používá pouze malé procento 
stanic. 



Fn macros -  zde je jedna ze dvou možností jak si připravit makra, která budeme při spojení     
   využívat pomocí kláves F1 až F12. Druhou možnost si popíšeme s praktickými 
  příklady maker při popisu druhé lišty. Zde opět aktivací myší, nebo stiskem 



podtrženého znaku otevíráme příslušná okna pro F1-F12. V každém okně 
potom v okénku „Label for Fx:“ definujeme název příslušného makra, který 
se nám objeví v příslušném okénku na druhé liště a slouží pro naši orientaci 
o obsahu jednotlivých maker. Do okna „Text“ napíšeme požadovaný text, 
přičemž využíváme dané příkazy uvedené v pravém okně. Tyto nemusíme 
opisovat, ale po jejich označení myší je přeneseme do textu kliknutím na  
„<<“ mezi oběma okny. Jinak můžeme používat libovolný otevřený text, mimo 
ty příkazy, které mají vazbu na aktuální údaje získávané při spojení přímo 
z obrazovky jako <CALL>, <RST>,<NAME> a pod. 



Ctrl-Fn macros – stejným způsobem si můžeme připravit dalších 12 maker, která budeme 
  aktivovat klávesami CtrlF1-F12. 
Load macros  - umožňuje si nahrát již hotová makra od kolegy, nebo z vlastní zálohy, kterou 
  je vhodné si vytvořit pro případnou ztrátu dat. 
Save macros  - uložíme si vlastní makra pod zvoleným názvem např.“ok1ak.mac“ V hlavním 
  adresáři programu jsou makra UT2UZ a WA2VOS, které můžete použít jako 
  vodítko. 
Pro další aktivaci a nastavovaní již musíme mít propojený počítač s transceiverem a to audio 
výstup transceiveru se vstupem zvukové karty (Line In) a výstup zvukové karty (Line Out) s 
audio vstupem transceiveru. Dále pak volný sériový port COM počítače s ovládáním PTT 
transceiveru.   
 
Waterfall drive- aktivujeme okno „Recording Control“ kde nastavujeme úroveň příjmu z 
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transceiveru. Zatržením označíme příslušný vstup do zvukové karty a 
posuvným regulátorem nastavíme optimální úroveň. Tu sledujeme na spodním 
okně hlavní obrazovky, kde se nám zobrazuje tzv.“ Waterfall“ neboli vodopád. 
Na něm se žlutými pruhy na modrém podkladu zobrazují signály přijímaných 
stanic. Při nastavení nízké úrovně, se nám již nezobrazí slabé stanice, rovněž 
při vysoké úrovni naopak zaniknou v rušivých signálech, které se také 
projevují žlutou barvou. 



Transmitter drive – aktivujeme okno „Volume control“ kde nastavujeme úroveň modulace 
  transceiveru, pokud nepoužíváte zvukovou kartu s mechanickým regulátorem 
  úrovně výstupu jak je tomu převážně u notebooků. Zde znovu upozorňuji na 
  nebezpečí přemodulování vysílače s důsledkem vysílání širokého spektra a   
  rušením ostatních spojení. Postupujeme stejně jako nastavení příjmu,  
  označíme použitý výstup zvukové karty a posuvným regulátorem nastavíme 
  odpovídající úroveň, kterou sledujeme na transceiveru. Elementární postup 
  jsem popsal v minulé rubrice. K tomuto nastavení lze použít i aktivaci ikony 
  reproduktorku na spodní systémové liště Windows. 
Sample rate – ponecháme bez povšimnutí, zde je implicitně nastaven kmitočet 



11025 Hz, který odpovídá téměř všem zvukovým kartám. 
Serial port -    důležité okno ve kterém zvolíme číslo COM portu, kterým budeme ovládat 
  PTT transceiveru. Když nevíte, na který pin COM portu máte ovládání PTT 
  připojeno, nic nepokazíte, když zatrhnete obě okénka „RTS as PTT“ i „DTR  
  as PTT“, naopak při obou prázdných okénkách by ovládání nešlo. 
Font -  zde máme možnost zvolit různé druhy a velikosti písma, které budeme  
  používat. Doporučuji pro začátek ponechat původní nastavení. 
Colors - umožňuje nastavení různých barev jak podkladových ploch tak písma v  
  jednotlivých oknech. Je to otázka vkusu každého jednotlivce, na funkci 
  provozu nemá vliv. 
Band -  užitečná tabulka, kde si nastavíme jaké postranní pásmo budeme používat 



na jednotlivých pásmech a výchozí kmitočty, na které budeme nastavovat 
transceiver. Potom se nám nad vodopádem objeví reálná kmitočtová stupnice, 
a dle polohy značky vidíme na jakém kmitočtu momentálně pracujeme. 



Markers  a Sound history – ponecháme v původním stavu. 
 
Po tomto základním nastavení již můžeme zahájit běžný provoz. Proto ostatní položky horní 
lišty budu jen stručně charakterizovat a k jejich podrobné funkci se vrátíme příště. Když si 
ještě probereme vlastní provoz bude toho již na jednu rubriku dost. 
 
Lock - umožňuje zablokování kmitočtu vysílače a možnost PSK split provozu, ovšem pouze 



v rozsahu použitého SSB kanálu. 
Channel – možnost přepínání buď jednoho, nebo dvou oken pro provoz. To umožňuje 



sledovat současně dvě stanice, případně s oběma komunikovat přepínáním vysílače 
 do prvního nebo druhého okna. Pro začátek doporučuji ponechat „Single channel 
 mode“. 
View - zatržením označíme lišty a okénka, která chceme mít na hlavní obrazovce. Označte 
 si všechny, každé má své místo a nějaký význam. 
Options – ponecháme v původním nastavení označeno „AFC, Snap a RX“. AFC dokáže 
 dotahovat malou kmitočtovou nestabilitu protějších stanic. 
Mode – je a musí být označeno „BPSK“.   Užitečná funkce je „Tune“, kterou je vhodné 
 použít pro nastavení modulace vysílače, případně i celé vysílací cesty včetně doladění 
 anten (při použití minimálního výkonu). 



 2











Clear - umožňuje mazání jednotlivých oken, nebo všech najednou. 
Edit  - editace, nemusíme zatím řešit. 
File - práce se soubory, tisk, import a export deníku ve formátu ADIF. Lze zde i ukončit 
  program. 
   
Na druhé liště máme pod 12-ti okénky jednotlivá připravená makra, která můžeme aktivovat 
buď levým tlačítkem myši, nebo klávesou F1-F12. Pravým tlačítkem myši si otevřeme celé 
okno a to je druhý způsob, kterým můžeme makra tvořit, nebo editovat. Zcela napravo této 
lišty je menší okénko se šipkou nahoru, které má funkci trvalého stisknutí Ctrl, čímž se nám 
na liště objeví makra uložená jako CtrlF1-F12, které můžeme zase aktivovat myší. Je to tedy 
přepínač mezi dvěma lištami maker, z nichž já jednu lištu používám pro běžná spojení a na 
druhé si operativně připravuji makra pro různé soutěže, nebo závody.  
Původně jsem v této části chtěl uvést příklady mých maker, článek by ale zase zbytečně 
narostl. Pokud bude mít někdo zájem, mohu mu je kompletně zaslat E-mailem. V každém 
případě si ponechte původní („default“) makro na F9  označené „T/R“ s příkazem 
<TXTOGGLE>, které nám umožňuje přepínat z příjmu na vysílání a opačně. 
 Dále makro na F10  označené „Mark“ nebo česky„Značka“ s příkazem <BOOKMARK>, 
která nám umožňuje označit si stanice,  ke kterým se chceme vrátit na vodopádu. Pokud  
nechcete vyhledávat stanice pouze myší ponechte si také původní makra F11 a F12,  
označené šipkami doleva a doprava, které umožňují skenovat na vodopádu. Seznam všech 
příkazů pro makra se stručným popisem je v manuálu. 
 
Na třetí liště pracujeme se staničním deníkem. Do prázdných okének zapisujeme potřebné 
údaje, které budou uloženy v deníku, přičemž značku přijímané stanice, jméno a přijatý 
report můžeme bez zapisování přenést z obrazovky do příslušného okénka dvojklikem levého 
tlačítka myši na přijímaný údaj. Změnu pásma realizujeme kliknutím na šipku vedle okénka 
„Band“ a volbou aktuálního pásma. Napravo v této liště máme okénko označené disketou. 
Kliknutím na něj se uloží aktuální data z okének do deníku, přičemž se v deníku automaticky 
přiřadí aktuální systémový datum a čas, proto údaje do deníku ukládáme bezprostředně po 
ukončení spojení. Kdo trpí sklerózou, jako již já, dá si na konec makra, které vždy používá 
pro ukončení spojení příkaz <SAVEQSO>. Je to zvlášť vhodné při závodech, kdy se o  
ukládání do deníku nemusíme starat. Okénko označené čistým listem papíru slouží 
k vymazání stávajících údajů po uložení do deníku, nebo když nám nevyhovují. Pomocí 
posledního okénka označeného brýlemi si otevřeme přístup k deníku. Kliknutím na  
„Whole log“ si otevřeme kompletní deník. Pokud chceme v deníku vyhledat jen nějaké 
konkretní spojení vypíšeme do okénka „String“ značku, nebo jinou poslupnost písmen, 
která se vyskytuje v hledaném spojení a klikneme na „Search“. Řádky, které si v deníku 
označíme kliknutím, můžeme příkazem „Edit“ kompletně editovat, příkazem „Delete“ 
vymazat a příkazem „To file“ uložit do samostatného textového souboru, se kterým  
potom můžeme pracovat třeba při tisku QSL lístků. 
 
Dále se již dostáváme k prvnímu velkému provoznímu oknu, kde je zapisován text  
přijímaných stanic a kam se nám také postupně přesouvá právě vysílaný text z vysílacího 
okna, které je pod ním. Ve vysílacím okně se nám objevuje jednak text z aktivovaných 
maker již v takové podobě v jaké bude vysílán a máme zde ještě před zahájením vysílání 
možnost editace, pokud nemáme v úvodu makra použit příkaz <TX>. Jinak si zde můžeme 
psát jakýkoliv otevřený text. Je třeba ovšem počítat s tím, že co máte ve vysílacím okně 
bude po přepnutí na TX vysíláno. Velikost obou oken a vodopádu si lze upravit standartním 
způsobem z Windows, tj. posouváním okrajů myší při stisknutém levém tlačítku. Za  
optimální poměr velikostí oken přijímacího, vysílacího a vodopádu považuji 4:1:1. 
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Následuje popis levé strany horní lišty a celé spodní lišty „Status bar“. 
File    
Print (Ctrl-P) – vytisknout obsah přijímacího okna. 
Print Preview – zobrazit na displeji tiskovou stránku. 
Print Setup – zobrazí se okno pro nastavení parametrů pro tisk. 
Send file – vyslání připraveného textu. Zobrazí se systémové okno pro hledání připraveného 
textového souboru. Po jeho označení a kliknutí na „Otevřít“ se přenese do vysílacího okna. 
Soubor musí být pouze v textovém formátu! 
Save QSO data (Alt-A) – uložit obsah deníkové lišty. Totéž jako kliknutí na ikonu diskety. 
Clear QSO data (Alt-L) – vymazat obsah deníkové lišty. Totéž jako kliknutí na ikonu bílého 
listu papíru. 
Search in log file (Alt-S) – vyhledávání v deníku třeba podle Call, nebo jiné posloupnosti 
písmen. Totéž jako kliknutí na ikonu brýlí. 
Open RX log file – otevření specifikovaného souboru pro zápis příjmu (z přijímacího okna). 
Close RX log file – zavření aktivního souboru pro zápis příjmu. 
Save last 20 seconds – uloží posledních 20 sekund tónového signálu ze zvukové karty. 
Import ADIF – import deníku ve formátu ADIF do DigiPanu.   
Export ADIF – export deníku z DigiPanu ve formátu ADIF 
Merge – přidání souboru (spojení udělaná v jiném programu)do deníku DigiPanu 
 ve formátu ADIF. 
Exit – ukončení programu 
Edit 
Undo (Ctrl-Z) – zrušit poslední akci. 
Cut ( Ctrl-X) – vystřihnout vybraný text a umístit ho ve Windows clipboardu. 
Copy (Ctrl-C) – kopírovat vybraný text do Windows clipboardu 
Paste (Ctrl-V) – vložit obsah clipboardu za kurzor 
Insert „R“(Alt-End) – vložit příkaz „návrat do příjmu“ za kurzor 
Status bar 
Tato lišta se nachází zcela na spodní straně základní pracovní plochy programu. Klikneme-li 
na ni pravým tlačítkem myši máme k dispozici okénko na kterém lze většinou duplicitně 
měnit následující funkce DigiPanu: 
Squelch – zapnutí a vypnutí skvelče. Jednodušší je provádět kliknutím přímo na této liště. 
AFC – zapnutí a vypnutí AFC. Rovněž lze přímo na liště. 
Snap – užitečná funkce, která když je aktivována, umožní nám správné naladění na protější 
stanici, pokud je to znemožňováno blízko vysílající jinou silnou stanicí. Lze aktivovat také 
přímo na liště. 
Squelch Treshold – rovněž užitečná funkce, která nám nastavuje práh skvelče tak, aby nebyly 
tisknuty (zobrazovány) písmena vlivem šumu, ale pouze požadované znaky od slabé stanice. 
Tato funkce není přímo na liště, ale lze ji volit i na horní liště v menu „ Options“ 
Dual channel – lze volit stejně jako na horní liště jedno, nebo dvě okna pro příjem různých 
stanic, nebo pro split provoz. 
Swap transmit window – přepínání oken do kterého chceme momentálně vysílat. Je funkční 
jen při provozu s dvěma okny a lze přepínat přímo z lišty. 
Lock TX  frequency – zablokování frekvence vysílače, na liště se nám objeví přesný kmitočet 
vzdálenosti od nosné v Hz (při LSB -, při USB +).  
UTC – volíme zobrazení systémového času UTC v pravé rohu lišty 
Flashing TX – volíme blikání TX okénka na liště při vysílání 
Show frequencies – volíme zobrazení přesného kmitočtu vzdálenosti od nosné v okénku RX. 
Slouží nám ke kontrole, abychom nevedli provoz v rozsahu pod 1 kHz od nosné, což 
umožňuje nežádoucí procházení harmonických kmitočtů filtrem SSB. 
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           V levé polovině lišty se nám zobrazují aktuální údaje z lišty pro deník a v pravé části 
pak okénka : 



- TX, RX , Swap, které jsme si již popsali 
- IMD (Inter Modulation Distortion) – kliknutím na toto okénku můžeme zjistit, 



s omezenou mírou přesnosti,  kvalitu PSK signálu přijímané stanice. Typické 
IMD je –25dB až 30dB pro dobře nastavený transceiver. Některé stanice zvláště 
z USA vaše IMD ve spojení udávají a požadují někdy tento údaj od i od vás.  
Měření v tomto okénku nemá žádnou souvislost s „IMD Measurements“ v okně 
Mode na horní liště. Jedná se o zcela jiný charakter měření IMD  které si spolu 
s objasněním stručné teorie o měření IMD popíšeme v některé příští rubrice. 



- Sq a Snap ovládání kliknutím myší výše popsaných funkcí. 
- BPSK, zde můžeme kliknutím myší přepínat tři různé módy při čemž BPSK  



(Binary Phase Shift Keying) je standartní provoz PSK-31, QPSK (Quadrature 
Phase Shift Keying) a FSK31 (Frequency Shift Mode) jsou prakticky zatím málo 
používané módy. Při jejich použití je také nutné v okně Mode na horní liště 
použít příkaz „Inverted“, pokud přijímaná stanice používá jiné postranní pásmo. 



- poslední dvě okénka zobrazují systémový datum a UTC 
 



 
 



                                                                             Do 10. kap.
 













Doplňky českého manuálu pro Hellschreiber:
V odstavci Konfigurace/General – bod „Enable waterflay display“ doplnit 
textem:
Vyberte si vhodný FFT displej (vodopád). Jestliže zvolíte „log“bude větší schopnost vidět  
velmi slabé signály, intermodulační produkty atd. Může být ale obtížnější naladění vzhledem 
k neostrým okrajům Hell signálu. Varianta „Linear“ představuje tradiční černobílý displej  
s lineární odezvou.
Doplnit nové body:
* Min number of char in buffer – minimální množství znaků ve vyrovnávací paměti. Je to  
počet znaků, který může zůstávat v TX bufferu(zásobníku). Jestli je tam méně znaků, než 
definované číslo, jsou vysílány prázdné znaky (pomlčky). Jestliže zvolíte číslo menší, budou 
delší slova vysílána bez prázdných znaků, máte ale méně šancí na případné opravy, protože 
znaky zůstanou v zásobníku kratší čas. Je tedy třeba zvolit optimální hodnotu pro rychlost  
vašeho psaní.
* Center frequency (right click) – kliknutím pravým tlačítkem myši kdekoliv na ploše 
vodopádu se vrátíme na definovaný střední kmitočet (implicitně 1300). Pokud máte 
v přijímači nějaký úzký filtr, je třeba zde napsat jeho propustný kmitočet.
* UTC Time in ADIF logfile- specifikovat použití UTC místo lokálního času, když je  
generován deník ve formátu ADIF.



1. V odstavci „Tools“ doplnit nové body:
* Stream program – specifikace, kde je umístěn program STREAM od IZ8BLY. Přechod na 
tento program se uskuteční stisknutím CTRL+H nebo prostřednictvím „Tools“menu.
Použijte „Browse „ buton pro zjištění spustitelného souboru.
* Special macros – implicitní makra pro CQ, začátek a konec relace, kde je lze dle potřeby 
změnit.



2. V odstavci „Menu MODE“ doplnit bod:
* FM Hell – modulace používaná tímto módem je něco napůl mezi PSK a FSK. Jsou vysílány 
dva tóny FSK módu, kdy posun mezi“ značkou“ a „mezerou“ je situován tak, aby tón značky 
byl vždy v opačné fázi, než tón mezery. Z tohoto důvodu může být FM Hell dekódován jako 
normální PSK modulace (ve skutečnosti jsou PSK Hell a FM Hell do jisté míry kompatibilní).
Můžeme si představit, že je to jako jedno postranní pásmo PSK modulace, nebo DSB 
s potlačeným spodním postranním pásmem.
Výhody FM Hell proti PSK Hell jsou následující:



- poloviční potřebná šířka pásma
- více průměrného výkonu (100% pracovní cyklus)
- větší odolnost proti kmitání a rušení
- minimum intermodulačních produktů (PSK je naopak velmi náchylné k intermodulaci)
3. V odstavci „Menu TRANSMIT“ doplnit body:



* Satelite mode – umožňuje provoz přes satelity v úplném duplexu, kdy je RX a TX každý na 
jiném kmitočtu. Je možno současně sledovat jak přijímaný, tak svůj vysílaný signál ovšem za 
předpokladu, že máme plně duplexní zvukovou kartu.
* Meteorscatter mode – tato volba modifikuje rychlost pro speciální aplikace. Při pomalé 
rychlosti (1/8x) se předpokládá použití pro QSO přes troposférický rozptyl. Větší rychlosti  
(5x, 9x a 10x) slouží pro QSO odrazem od meteoritů, kde je signál poměrně silný, ale velmi 
krátký použitelný čas. Se zvětšováním rychlosti se ale také zvětšuje použitá šířka pásma pro 
přenos, proto větší rychlosti používejte uváženě. Všiměte si, že při rychlosti 10x je již vodopád
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zbytečný a doladění musí být uskutečněno pomocí VFO transceiveru.
4. V odstavci „Menu TOOLS“ doplnit body:



* FM Shift Tester – umožňuje experimentovat s FM frekvenčním zdvihem ve velmi malých 
hodnotách 1,2 až 4. Vstup 0 je návrat k normálnímu frakvenčnímu zdvihu. 
* Stream – (Ctrl+H) uloží Hellschreiber do klidu a spustí program STREAM od IZ8BLY 
specifikovaný v okně “Preferences/Tools”. Přepnutí je rychlé a vyhne se konfliktům mezi  
dvěma programy (současné použití zvukové karty a COM portu). Pomocí Ctrl+H se opět  
můžeme vrátit do Hellschreiberu.



5. V odstavci “Nástrojová lišta” doplnit body:
* Logbook – otevře nebo zavře logovací okno
* Frequency – ukazuje střední kmitočet vysílače a přijímače Hellschreiberu, definovaný 
v konfiguraci (Preferences). Případnou změnu uskutečníme posunem šipky na vodopádu myší  
a kliknutím levým tlačítkem. Návrat k definovanému kmitočtu kliknutím pravým tlačítkem



6. V tabulce „Metapříkazy“ doplnit:
$IMD – vyslání dvou nosných kmitočtů pro vizuální kontrolu intermodulace (IMD)
$FSK105 – přepnutí na FM Hell (105 Baud)
$FSK245 – přepnutí na FM Hell (245 Baud)
$PSK105 – přepnutí na PSK Hell (105 Baud)
$PSK245 – přepnutí na PSK Hell (245 Baud)



7. V odstavci “Okno RX a TX” doplnit body:
* Tune signal – ze zvukové karty je vysílán plnou úrovní sinusový signál za účelem nastavení 
úrovně modulace, výkonu nebo doladění vysílače. 
* IMD signal – jsou vysílány dva tóny za účelem kontroly intermodulačního rušení. Jestliže  
vysílač produkuje intermodulační zkreslení, budou na přijímací straně vidět harmonické 
kmitočty, které způsobují rušení kolem užitečného signálu. Čím více harmonických kmitočtů je  
produkováno, tím větší je intermodulace. Jestli je modulace a vysílač správně nastaven, musí  
být na přijímací straně vidět pouze dva nosné čisté signály.
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			Příl.12 - Doplňky českého manuálu pro Hellschreiber:


			V odstavci Konfigurace/General – bod „Enable waterflay display“ doplnit textem:
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 Základní operace MMSSTV



Verze 0.22 -  31.3. 2001 JE3HHT Makoto Mori
přeložil do češtiny Libor OK2ZO



===================================
Opraveno z verze 0.21 -> verze 0.22
===================================
* Opravena chyba v  šabloně 16-bitových barev.
* Opraveny některé chyby a doplněny některá vylepšení.



========



1. Úvod
========



Tento program je pro vysílání a přijímání SSTV pomomocí PC a zvukové karty.
Dělal jsem utilitku na nastavení hodin zvukové karty pro PSK31 programy.
Nicméně, změnil jsem svůj úmysl a z utility se nakonec stal SSTV program.



Myslel jsem si, že bych měl udělat přinejmenším jedno SSTV QSO s tímto MMSSTV 
a pak to deklarovat jako vypuštění verze 1.0.  Nicméně, jsem velice 
zaneprázdněný 
vlastními záležitostmi a nebudu mít čas na radioamatérské.  Navíc, zdá se být 
celkem 
málo lidí používajících tento program.  V této době plánuji uvolnit toto jako 
verzi 1.0
poté co dám do pořádku známé chyby.



Tento program je bezplatný software ve verzi 1.0 a navždy!



========================



2. Odinstalování MMSSTV
========================



MMSSTV nepřidává cokoliv do Windows registru.
Vymažte celý adresář kde je MMSSTV nainstalovaný.



========
Systémové požadavky
========



OPER. SYSTÉM: Windows 95, 98, 98SE, ME, NT, 2000
Zvuková karta: 16-bitová 11025Hz nebo 22050Hz
Videoadaptéry: 256 nebo více barev (16- nebo 24-bitové



videoadaptéry doporučeny)
RAM: 32MB nebo více



Zvládal jsem spustit MMSSTV na mém starém PC s Pentiem 100MHz,
ale silně doporučuji rychlejší CPU.



Rychlost operací MMSSTV je vysoce závislý na výkonu videoadaptéru.  
Jinými slovy, i když dvě PC mají stejné CPU, měli by mít různý výkon podle 
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vybaveného videoadaptéru.  Zvláště 256-barevné videoadaptéry pravděpodobně
stráví více výkonu procesoru pro výpočet palet.  Z tohoto důvodu je silně 
doporučený
16- nebo 24-bitový barevný adaptér. Jestli je používán 256-barevný video 
adaptér, 
zobrazované barvy jsou ovlivňovány výkonem při výpočtu palet.



Pro ušetření výkonu procesoru, zkuste následující kroky.
- zvyšte velikost bufferu zvukové karty (zvolte Option, zvolte záložku Misc, a 
zvyšte 
   hodnotu Buff)
- vyřaďte RxBPF (zvolte Option, zvolte záložku RX, a nastavte RxBPF na OFF)
- vyřaďte FFT displej (zvolte View a vypněte FFT displej)
- zmenšete hodnotu Order u PLL OutputLPF (zvolte, Option, zvolte RX
   záložku, a zmenšete hodnotu v Order OutputLPF)
- zvolte si RX buffer do souboru nebo jej vypněte (zvolte Option, zvolte RX 
záložku
  a nastavte NONE nebo FILE v okénku RX buffer)
- vypněte TX BPF (zvolte Option, TX záložku, a nezatrhujte Tx BPF)



--- DŮLEŽITÁ POZNÁMKA ---
RX Buffer dočasně ukládá přijímané nebo již přijaté obrazky aby je dostal
zpět do RX okna po doregulování kososti a fáze.  Vyrovnávací paměť
ukládá 270-sekundová zvuková data, a proto by to mohlo způsobit přesun 
obrázku pokud je zvolena RAM nebo fyzický rozsah paměti vašeho PC není 
dostačující aby udržel data v paměti.  Jestliže máte střídavé výpadky 
během přijmových operací, zvolte si prosím FILE nebo OFF.



Velikost příjmového bufferu je VELIKÁ; pravděpodobně větší než byste očekávali.
Jestliže nevyužíváte automatickou funkci úpravy kososti, neměl byste mít 
jakékoliv
nesnáze při provozu bez přijmového bufferu.



========



3. PC a přenos do rádia
========



Můžete použít stejný interface pro MMTTY i pro MMSSTV.
Odvolávám se k nápovědě MMTTY.



========



4. PTT
========



Můžete použít stejný interface pro MMTTY i pro MMSSTV.
Odvolávám se k nápovědě MMTTY.



========



5. SSTV režimy
========
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MMSSTV podporuje následující SSTV režimy.



Mód trvání (sec) řádky metoda



Robot 36 36 240 barvy derivování
Robot 72 72 240 barvy derivování
AVT 90 90 240 RGB (není vyžadován synchropuls)
Scottie 1 110 256 RGB
Scottie 2 71 256 RGB
Scottie DX 269 256 RGB
Martin 1 114 256 RGB
Martin 2 58 256 RGB
SC2-180 182 256 RGB



Pokud vím, všechny lokální SSTV QSO v JA jsou v Scottie 1.  
V USA, jsou obvykle používané Scottie 1 a 2.  V EU, jsou obvykle používané 
Martin 1 a 2.



========



6. SSTV operační frekvence
========



V JA, je nejvíce aktivní frekvence 7.033 MHz LSB.  Běžné frekvence
na světě jsou: 14.230, 21.340, a 28.680 MHZ USB.  Netřeba říkat, že
nejsou pro SSTV vyhrazeny.



========



7. Příjem SSTV
========



(1) tónové frekvence



SSTV tónové frekvence jsou definované tímto způsobem:
Synchronizační puls 1200 Hz
Nízká úroveň obrazu 1500 Hz
Vysoká úroveň obrazu  2300 Hz



V spektrálním okně MMSSTV jsou čtyři čáry.  Z leva do
prava:



Zelená čára 1200Hz synchronizační puls
Žlutá čára 1500Hz nízká úroveň obrazu
Žlutá tečkovaná čára 1900Hz střední úroveň obrazu
Žlutá čára 2300Hz vysoká úroveň obrazu



Pro vyladění frekvence, posaďte hlavní signál mezi čáry 1500Hz a
2300Hz, eventuelně můžete naladit přijímač tak , aby 
pulsy synchronizace byly na čáře 1200Hz.
Nicméně, puls synchronizace je velmi krátký, tak vám může trvat,
zvyknout si na nastavení frekvence tímto způsobem.



Pokud jsou SSTV QSO dělána na pevné obvyklé frekvenci, nepochybně 
nebude obtíž v naladění rádia poté, co jste to už jednou udělali.
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(2) automatický start 



Když je tlačítko Auto v okně RX mode stlačené, MMSSTV automaticky
startuje přijmací operace se začátkem spouštěcího signálu.
Startovací spouštěcí signál je nazýván VIS signál, které se skládá z 1200Hz
značkovacího signálu a SSTV kódu módu (1100Hz a 1300Hz FSK).  MMSSTV
odhalí signál použitím rezonančního FSK demodulátoru, a automaticky
startuje přijímací operace, jestliže zjistí podporovaný mód.



Pro automatický start přijímání, MMSSTV poskytuje další metodu, která
měří interval synchronizačních pulsů.  Pokud nechcete použít tuto metodu,
jděte do Option, zvolte RX záložku a vyberte si 'VIS only' v auto startu.



* umlčovač
Můžete zvolit čtyři hladiny (nejnižší, nižší, vyšší, a nejvyšší) pro spouštěcí 
práh.
Nejnižší spustí MMSSTV nejslabším signálem. Nejvyšší spustí MMSSTV 
nejsilnějším signálem. Jinými slovy, jen silný signál může nastartovat přijmovou 
operaci.



(3) ruční start



V případě , že MMTTY nezačne automaticky přijímat nebo nechcete začít
přijímat od začátku, stlačte jedno z tlačítek režimu pod tlačítkem Auto.  V JA, 
HL, a US,
zkuste Scottie 1.  V EU, zkuste Martin 1.



(4) samočinné zastavení, nový start a nová synchronizace



Když je v okně Setup MMSSTV, záložce RX zatrženo Auto stop, MMSSTV
automaticky zastaví přijímání v případě , že ztratilo synchronizační signál
(toto nepracuje u AVT90).



Když je v okně Setup MMSSTV, záložce RX zatržený Auto start, MMSSTV
restartuje přijímání od začátku i v případě , že odhalí VIS signál
dokonce během přijmové operace.  To by mělo mít význam tehdy, když by MMSSTV
nebyl schopen objevit VIS signál kvůli účinku RxBPF.



Když je v okně Setup MMSSTV, záložce RX zatrženo Auto resync,
MMSSTV se automaticky pokusí o resynchronizaci RX obrazu.
Toto je užitečné, jestliže MMSSTV ztratil synchronizaci během RX.
Nicméně, pár řádek je zobrazeno se starou synchronizací
a proto by se mohli jevit jako tenký proužek.



(5) upravení kososti (ručně)



MMSSTV měří časování SSTV signálu s hodinami zvukové karty.  Pokud hodiny
zvukové karty nejsou správně cejchovány, mohli byste mít šikmý obraz.
Jestliže máte šikmý obraz, klikněte na Sync záložku hlavního okna a proveďte
 následující proceduru.



1) Stiskněte tlačítko Slant
2) Klikněte na horní pravý okraj synchronizačního signálu (bílý sloupeček)
3) Klikněte na spodní pravý okraj synchronizačního signálu (stejný bílý 
sloupeček)



Synchronizační signál je zobrazen jako relativně tučný sloupeček, tak musíte
kliknout na stejnou stranu.  Ihned potom co kliknete jednou na sloupeček,
zobrazí se ukazatel.  Nastavte ukazatel souběžně se sloupkem synchronizačního 
signálu
a klikněte znovu.
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Podle této procedury, MMSSTV přepočítá vzorkování hodin 
zvukové karty a nastaví přijímání nebo jen přijatý obraz.  Kdybyste nezískali 
přijatelný 
výsledek, opakujte proceduru.



Jestliže jste získali zdárné přizpůsobení a chtěli toto použít to jako 
standardní frekvenci, 
stlačte tlačítko Mem; v opačném případě MMSSTV uplatní úpravu jen k nynějšímu 
obrazu.



* jestliže máte velmi šikmý obraz se standardním vzorkovacím kmitočtem, zkuste
změnit vstup zvukové karty stereo (levý nebo pravý) v Misc záložce okna Setup.  
Některé zvukové karty mají různé vzorkovací kmitočty v mono a stereo nastavení.



* jestliže vypnete RX buffer, nemůžete překreslit obraz po seřízení kososti.



(6) upravení kososti (automaticky)



Ačkoli vy máte vzorkovací kmitočet přesně cejchovaný,  nemusel to udělalat někdo 
jiný.  
Pro usnadnění úpravy kososti má MMSSTV funkci automatické úpravy kososti.



Pro aktivovaci této funkce:
Zaškrtněte "Auto slant"  v RX záložce okna Setup MMSSTV nebo klikněte pravým
tlačítkem myši na  RX obraz a zkontrolujte nastavení tam.



Mělo by být jasné, že tato funkce ne vždy dá uspokojivý výsledek, když vy máte 
echo 
signál nebo QRM, který způsobuje chvění v synchronizaci.



Pokud nestlačíte Mem tlačítko v Sync okně, vzorkovací kmitočet, který 
byl automaticky nastavený, je použitý jen k aktuálnímu obrazu.  Proto, dokonce 
kdybyste ponechali automatickou úpravu kososti zapnutu, váš cejchovaný 
vzorkovací 
kmitočet není změněný.



* automatická úprava kososti může být použita jen když příjmový buffer je 
zapnut.
.



(7) jemné doladění synchronizačního bodu 



MMSSTV automaticky přijímá synchronizovaně s vyslaným obrazem kromě AVT90.  
Přesto se to občas neudělá při velmi špatných podmínkách.  Měli byste si hned 
všimnout takového stavu protože obraz je špatně vykreslený.



Jestliže jste si vědomi tohoto případu, zkuste níže popsanou proceduru:



1) stlačte Sync záložku hlavního okna.
2) stlačte tlačítko Phase.
3) klikněte na levý okraj synchronizačního sloupečku (tučná bílá čára).



MMSSTV uspořádá obraz tak , aby kliknutý bod se stal se levou krajní
pozicí obrazu v okně.  Jestliže nedostanete tu pravou pozici, opakujte 
proceduru.



AVT90 nemá synchronizační signál v obrazových datech.  Z tohoto
důvodu uvidíte jen jednobarevný obraz v synchronizačním okně.  Můžete
kliknout na jednu z mezer (jsou tam tři mezery).
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* jestliže vypnete RX buffer, nemůžete překreslit obraz po přizpůsobení fáze.



========



8. Historie příjmu
========



MMSSTV může standardně uložit až do 32 přijatých obrázků.  Pro zvýšení nebo
snížení tohoto množství,  zvolte Option, Setup, záložku Misc a změňte hodnotu 
v položce History max.  Pokud počet uložených obrázků 
převýší specifikovanou hodnotu, nejstarší obraz je vymazán.



Měli byste si uvědomit, že jeden obrázek vyžaduje okolo 200KB místa na disku, a 
tak
256 obrázků vyžaduje kolem 50MB.  Dávejte pozor na místo na disku vašeho PC.



Pro zredukování místa na disku, můžete použít JPEG formát.  Klikněte na obraz
pravým knoflíkem myši a použijte JPEG formát v překryvném menu.



RX Historie je užívána jen jako dočasný buffer.  Staré obrázky budou automaticky 
vymazány.  Jestliže je chcete zachovávat, klikněte pravým tlačítkem myši v 
záložce
History a zatrhněte automatické kopie do další složky.



Se zapnutím této automatické kopírovací funkce, MMSSTV archivuje seznam do
QSL pole deníku aby se mohl obrázek obnovit později.



Pro ruční kopírování obrázku z historie do jiné složky, táhni a pusť 
obrázek v okně historie do QSL pole v  okně denníku.  Pro použití této
funkce, musíte napřed definovat jméno složky.



MMSSTV automaticky zaznamenává seznam v QSL poli deníku,
i když automatická kopie je zapnutá nebo obraz historie přetažen do QSL 
schránky.
Použití MMSSTV deníku se kdykoliv můžete vrátit k obrázku stlačením tlačítka 
Image.



========



9. Vysílání SSTV
========



Pro vysílání SSTV obrázku, klikněte na TX záložku hlavního okna.  Vidíte 
obrázek,
který je vysílaný (co vidíte.. ..to vysíláte). 
Nastavte přiměřeně zisk mikrofonu.



 *****  NEPOUŽÍVEJTE HOVOROVÝ PROCESOR  *****



(1) příprava TX obrázku



Je několik zkůsobů, jak připravit TX obrázek.



1. Táhněte a upustťe obrázek z naplněných galerií vespodu v hlavním 
okně do TX okna.
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2. Táhněte a upusťte obrázek z okna miniaturních zmenšenin obrázků ze složky 
(View -> Always show 
thumbnails of files folder) do TX okna. 



3. Táhněte a upustťe obrázkový soubor z Windowsovského správce souborů 
(průzkumník) do TX okna.



4. Táhněte a upustťe obrázek z jiné aplikace, která podporuje drag&drop do TX 
okna.



5. Kopírovat a vložit obraz z jiné aplikace TX oknu skrze schránku Windows. 



Můžete vytvořit TX obrázek superponovaný se šablonou.  Operace se šablonami 
je vysvětlena v další části tohoto dokumentu.



Klikněte na TX obraz pravým tlačítkem myši abyste dostali překryvné menu,
které usnadní manipulace s obrázkem, jako zavést a ukládat soubor.  
Fce táhni a pustit z Internet Exploreru je také podporovaný.



(2) volby módu



Zvolte SSTV mód.



* jestliže nezatrhnete "SSTV mode fixed" na TX stránce MMSSTV Setup, 
MMSSTV automaticky používá SSTV mód který byl poslední užívaný
při příjmu RX obrazu.



(3) přenos



Stlačte TX tlačítko nalevo spodní části okna pro začátek přenosu.
Horizontální linka-ukazatel se pohybuje shora do spodní části, tak jak je obraz
vysílaný.  MMSSTV se vrátí automaticky do RX poté co dokončí přenos.  
Jestliže chcete přerušit přenos, stlačte TX tlačítko znovu.



MMSSTV má 12-sekundový zvukový buffer, který měl by být dost velký
normálním prostředí.  Jestli váš PC není silný, neměli byste raději dělat další
operace během přenosu.



Jestli MMSSTV ztratil časování během TX, ukáže se výstražná zpráva po
dokončení TX.  V tomto zvláštním případě, můžete být schopni vyřešit tento
problém zvyšováním velikosti bufferu na Misc stránce v Setup okně.



(4) seřizování kososti TX obrazu



Některé zvukové karty (zejména PCI) mají lehce rozdílné
frekvence pro záznam a hraní.  V tomto zvláštním případě, dokonce jestliže
máte správně přizpůsobené hodiny v RX, mohli byste mít kosý obraz v TX.



MMSSTV má prostředky , aby nastavil hodiny zvukové karty pro TX i RX
zvlášť.  Na detaily se odvolejte k části o zvukové kartě na konci
tohoto dokumentu.



(5) tlačítko ladění a CWID



Pro převáděče v US, MMSSTV má nízkofrekvenční generátor.  Stlačte Tune tlačítko 
pro vysílání 1750Hz tónu.
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Můžete poslat CWID po dokončení TX.  Nastavte CWID v TX části Setup okna.  
Toto je pro mého evropského přítele.



========



10. šablona
========



Používáním šablony, můžete dělat jednoduchý obraz, který je navrstvený k
 TX obrazu.  Například, můžete použít makro příkaz který da jeho/její
volací značku na TX obraz.



MMSSTV poskytují funkce primitivní manipulace s obrazem, ale nyní nemá žádnou
podporu pro skupiny operace.



Vytvořit položky obrázku použitím tlačítek pracovních nástrojů na spodu okna.
 



- tlačítko se šipkou zapne/vypne výběrový režim
- čárka kreslí čáry
- tlačítko čtverec kreslí pravoúhelník
- šrafovaný čtverec tlačítko kreslí pravoúhelník vyplněný barvou
- tlačítko T píše text
- obrázek vloží obrázek nebo historii
- barevný proužek kreslí barevný proužek
- tlačítko nůžky  vyřízne položku
- tlačítko vložit vloží položku
- tlačítko "paleta" změna barvy
- tlačítko L změní vlastnost vybrané položky
- tlačítko f změní font



Pro použití makro textu, například, stlačte tlačítko T a pak klikněte na bod v
okně kde má být text umístěn.   Zobrazí se dialogové okno pro vkládání textu.  
Stiskněte tlačítko makro a zvolte %c pro umístění jeho/ její volací značky.



Pro pohyb položkou, stlačte tlačítko se šipkou a použijte fci táhni a polož.



Zde nezahrnuji všechny operace, ale jsou podobné jako v jiných kreslících 
softwarech.  Zkuste to sami.



* můžete použít fci táhni a polož ke kopírování obrázků (BMP nebo JPG) ze 
správce souborů
(Průzkumník) do okýnka šablony.



* vzorek šablony zahrnutý v instalátoru by měly mít malé znaky.  
Toto je tím, protože používám velké fonty v mém PC.



======



11. superponovat šablonu na TX obraz
======



Když  používáte šablonu, MMSSTV superponuje všechny barvy kromě jedné
transparentní v šabloně přes TX obraz.  Standardní průhledná
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barva je definovaná ve spodní pravé pozici okna šablony.  Můžete změnit
pozici klikáním pravým tlač. myši  na libovolný bod v okně.  Nicméně, 
musíte kliknout na bod kde žádná položka šablony není.



Měl by být brán zvláštní zřetel, jestliže umístíte položku šablony do spodní
pravé části okna.



Ve verzi 0.21 nebo pozdější, funkce která automaticky nahradí transparentní 
bod je standardně zapnuta. Proto tedy transparentní bod je automaticky vložen 
tam, kde neleží žádná položka šablony.



Můžete použít libovolnou barvu jako transparentní (pozadí ), ale musíte si
vybrat barvu kterou nepoužijete v šabloně.  Nicméně, barevný proužek
a obrázky jsou výjimky.  Jinými slovy, dokonce si můžete vybrat  
barvu která je použita v barevném proužku nebo obrázku jako transparentní.



* můžete ustanovit barvu pozadí která není používaná šablonou pravým kliknutím
   na šablonu a vybráním "find unique backgroud color".



Jestliže chcete vytvořit nebo editovat TX obraz během QSO, doporučil bych
vám na editaci jiné programy, které mají znamenitou schopnost zpracování 
obrázků.



 Šablona MMSSTV má nabídku makro funkce, jako jeho/její volací značka, 
RSV report, a soutěžní čísla.  Proto tedy není dobrý důvod použít šablony, 
jestliže nepoužití funkce provádění záznamů do deníku.



========



12. Ukládací prostor
========



MMSSTV má ukládací prostor, který ukládá až do 300 obrazů.  
Každý uložený obraz má obrazová data a informaci o šabloně.  
Pro manipulaci se schránkou, ukládání a zavádění souborů, 
klikni na uložený obraz pravým tlačítkem myši.  Objeví se roletové menu.



Abyste ušetřili volný prostor na disku, můžete pro uložené obrazy 
použít JPEG formát. Klikněte pravým tl. myši na obraz a zvolte 
"Use JPEG format"  v překryvném menu.



Je dobrý nápad vytvořit šablonu v asociaci s TX obrazem předem.  
Ukládací oblast může uložit obrazy a šablony samostatně.  However, 
jestliže používáte drag&drop fci ke kopírování uložených obrazů
do TX okna, MMSSTV zkopíruje také přidruženou šablonu.
Toto je účinné jen když je zatrženo Show superimposed templates.
Jestliže není zatrženo, MMSSTV kopíruje obraz a šablonu
samostatně.



 Následující tabulka ukazuje jak MMSSTV vykonává drag&drop operaci.



[Show superimposed templates zapnuto]



Z do činnost
--------------------------------------------------------------------------------
naplněný obraz TX okno kopíruje obraz a šablonu
naplněná šablona šablona okno kopíruje jen šablonu
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TX okno naplněný obraz kopíruje obraz a šablonu
šablona okno naplněná šablona kopíruje jen šablonu



[Show superimposed templates vypnuto]



Z do činnost
--------------------------------------------------------------------------------
naplněný obraz TX okno kopíruje jen obraz
Naplněná šablona šablona okno kopíruje jen šablonu
TX okno naplněný obraz kopíruje jen obraz
šablona okno naplněná šablona kopíruje jen šablonu



Můžete přetáhnout obraz z Průzkumníka nebo Mého počítače do ukládacího prostoru.



Udělat změnu textu v šabloně ve skutečnosti zabere značný čas.
z tohoto důvodu, překreslení okna je zpomaleno během superponace 
šablony v uložné obrazové oblasti.  Jestli to nemáte rádi, zkuste odškrtne
Show superimposed templates nebo zkuste Draft.  Navíc, JPEG
formát bude požadovat trochu delší čas na znovunačtení souboru.



* jestliže máte okno miniaturních zmenšenin obrázků složky zobrazené v okně 
uložených obrázků,
MMSSTV bude užívat miniaturní zmenšeniny obrázků okno ve prospěch okna uložených 
obrázků.
MMSSTV dočasně skrývá okno miniaturních zmenšenin obrázků když přepnete do okna 
uložených šablon.



====================



13. program menu
====================



Z program menu můžete okamžitě spustit vaše oblíbené programy, jako
nástroje pro manipulace s obrazem, PSK31, RTTY, a MFSK16 programy.



Jestliže zatrhnete Suspend v Assign menu, MMSSTV automaticky jde do
 suspendovaného stavu a startuje vybraný program.  V tomto stavu,
MMSSTV uvolní COM a zdroje zvukové karty za účelem dovolit jejich
použití dalšími programy.  Pro znovuspuštění MMSSTV, prvně ukončete program
a pak klikněte na MMSSTV ikonu v lište spuštěných programů ve Windows.



Když chcete spouštět program který není přiřazený v MMSSTV
program menu, můžete vybrat Suspend ve volbě Program.
MMSSTV uvolní hardwarový zdroje COM a zvukové karty
a sám zminimalizuje okno na ikonu.



Jestliže zase maximalizujete MMSSTV zatímco další program který používá zdroje 
COM
a zvukové karty běží, MMSSTV by ukázalo chybové hlášení.
V tomto případě MMSSTV nezmenší znovu okno na ikonu.  Abyste znovu rozjeli 
MMSSTV,
ukončete další program a maximalizujte znovu MMSSTV  nebo zvolte
Restore v program menu.



* nemusíte zatrhovat Suspend pro programy na úpravu obrázků, protože to 
typicky neužívá COM nebo zvukovou kartu.
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========



14. příkazy pro rádio
========



Odkazuji se k MMTTY příručce.



========



15. demodulátor
========



Tato část popisuje digitální zpracování signálu použité v MMSSTV.  Odvolávám se 
na
soubor Digital.txt v MMTTY pro základní DSP operace.



MMSSTV má dva typy demodulátoru, PLL a zero-cross detektor.



(1) konfigurace demodulátoru



MMSSTV demodulátor má následující konfiguraci.



Zvuk  --> BPF (FIR) --+> BPF1100 (IIR) --> VIS symbol '1'
                      |
                      +> BPF1300 (IIR) --> VIS symbol '0'
                      |
                      +> BPF1200 (IIR) --> Sync
                      |



      ---> Zero cross det. --> Obrázková data
 (1500 to 2300)



     or
      |
      ---> PLL(1500 to 2300) --> Obrázková data



Konfigurace zero-cross detektoru je



Zvuk  --> BPF (FIR) --+> BPF1100 (IIR) --> VIS symbol '1'
                      |
                      +> BPF1300 (IIR) --> VIS symbol '0'
                      |
                      +> BPF1200 (IIR) --> Sync
                      |



      ---> Zero cross det. --> Obrázková data
 (1500 to 2300)



     or
      |
      ---> PLL(1500 to 2300) --> Obrázková data



  --->  Differentiator ---> Counter ---> Out LPF ---> Obrázková data



 Další obrázek ukazuje PLL konfiguraci



  --->  Phase det. ---> Loop LPF  ---->  Out LPF ----> Obrázková data
            |                      |
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            <---- VCO <-------------



Ve srovnání s zero-cross detektorem, PLL má vyšší
frekvenci rezoluce.  Nicméně, selhává blokování pro
signály s rotačním fázovým posunem během rádiového šíření.
Z tohoto důvodu zero-cross detektor bude dávat obraz s méně šumem.



MMSSTV virtuálně zvýší vzorkovací kmitočet pro zero-cross detektor
za účelem získání vyššího rozlišení čítače dokonce s nižším
vzorkovací kmitočtem.  Avšak, tento trik přirozeně užívá přiblížení,
a proto to by mohl snížit rozlišení jasu ve srovnání s PLL
(toto může být kompenzováno použitím vyššího vzorkovacího kmitočtu).



Můžete také kompenzovat tuto chybu zatrzením položky Polinomial v RX okně 
 MMSSTV setupu.



(2) parametry zero-cross detektoru



[Out LPF]
Tento filtr vyhlazuje frekvenční přísady získané čítačem.
Chcete-li ostrý obraz, zvětšete mezní kmitočet.
Chcete-li nízkošumový obraz, snížte mezní kmitočet.
Můžete vybrat IIR nebo FIR filtr pro Out LPF.  Avšak, zdá se že 
nemají žádný podstatný rozdíl.  FIR filtr je lepší pro nízký vzorkovací 
kmitočet,
protože to spotřebuje méně výkonu procesoru než IIR filtr.



(3) PLL parametry



Parametry PLL ovlivní jakost obrazu.  Protože chování tohoto PLL je právě
takové jako u hardwarového PLL, zkuste nastavit parametry tak, při jakých 
máte lepší výsledky.



[VCO zisk]
VCO zisk má silný dopad na odezvu PLL.  Implicitní hodnota
(zisk = 3) je trochu nad citlivostí, ale já si dovolil vybrat tuto
hodnotu pro ostré objevení se obrázků.  Jestliže snížíte VCO zisk,
máte méně překmitů, ale zároveň budete mít méně rezervy pro
uzavření pásma. (???)



[Loop LPF]
kromě VCO zisku, smyčka LPF je další parametr který
vládne dumping faktoru pro PLL smyčku.  Měli byste užívat filtr na
jeho řízení.
Jestliže vy zvětšíte mezní kmitočet, filtr má sklony kmitat v 
1500Hz rozsazích.  Ale to není tak významné pro jakost obrazu,
protože energie tohoto rozsahu je relativně malá.  
Je dobrý nápad vidět jak to pracuje použitím vestavěného osciloskopu.



[Out LPF]
Out LPF filtr nepůsobí na odezvu PLL, protože sedí
mimo smyčku.  To by však mělo být poznat, že to silně ovlivní
jakost obrazu.  Chcete-li ostrý obraz, nastavte mezní kmitočet
vyšší.  Jestliže chcete nízkošumový obraz, nastavte nižší.  Přizpůsobte si to
podle vašeho vkusu.
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(4) derivační člen



Když je Differentiator zatržený, MMSSTV kompenzuje LPF účinek
posílením vysokofrekvenční složky přijímaného obrazu.
Avšak, to dělá přijem obrazu spíše ovlivněného šumem.
Zkuste regulování účinku jezdcem podle vašeho gusta.  Jak 
jezdec jede doprava,  derivační obvod má ostřejší účinek.



* derivační člen nemá vztah k derivačnímu členu zero-cross detektoru.



(5) Level konvertor



Level konvertor překládá hodnotu frekvence odvozené dekodérem do
barevných hodnot.  MMSSTV poskytují dva typy konvertorů, který mohou být
vybrány v RX okně nastavení MMSSTV.



- lineární konvertor (nezatrhnout Polynomial)
To předpokládá , že frekvence a úroveň barev mají lineární vztah.  Je to 
jednoduché, 
ale frekvenční charakteristiky dekodéru musí být lineární.



- polynomický konvertor (zatrhněte polynomial )
Používá 17ti-členný vzorec pro úroveň konverze.  To pracuje lépe 
když frekvenční charakteristika dekodéru není lineární.  Protože převodník 
používá předem vypočítanou tabulku k zvýšení rychlosti zpracování, nemělo by
požadovat mnohem větší zatížení procesoru.



To je dobrý nápad použít polynomický konvertor pro 11025 Hz zero-cross 
detektor protože to má trochu problém s linearitou v rozsahu 2200 - 2300Hz.  Čím 
je  
vzorkovací kmitočet vyšší, tím má dekoder lepší linearitu.  Avšak, 
dokonce při 11025Hz, je chyba konverze 2/256 - 3/256, a proto chyba 
by nemusela být viditelná.



MMSSTV spouští automatickou kalibraci stlačením tlačítka Calibration
v RX okně MMSSTV Setupu.  Trvá to asi 20 sekund.
Po kalibrování, MMSSTV ukazuje diagram kmitočtové charakteristiky.
Jestliže čára diagramu jde přímo dolů doprava,
můžete nezatrhnout polynomický konvertor (můžete použít lineární konvertor).



===============



16. Profil
===============
Standardní parametry demodulátoru jsou nastaveny podle mých experimentů, 
které však jsou velmi omezené.  Neměl jsem dostatek času pro optimalizaci 
parametrů.  
Jestli jste mistři SSTV, již jste našli dobré parametry.



S funkcí Profile, vy můžete snadno ukládat a zavést až do 8 sad 
parametrů demodulátoru.  Každá sada může být pojmenována podle libosti.



To je dobré uložit vaši oblíbenou sadu parametrů demodulátoru jak MyDefault 
předtím, 
než vyzkoušíte mnoho odlišných parametrů. Jestliže jste se dostali do stavu, kdy 
ste se 
ztratili v parametrech nastavení, budete schopni se vrátit k výchozímu bodu.



MMSSTV má zvláštní profil "MMSSTV Default," který nemůže být upravený 
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uživatelem.  Toto je MMSSTV standardní sada parametrů.



* měl bych poznamenat , že profil memoruje jen parametry demodulátoru.



================



17. TX filtr
================



MMSSTV tvoří TX signál tímto způsobem.



Obrazová data ---> LPF ---> VCO ---> BPF ---> D/A ---> Zvuková data
                 ON/OFF            ON/OFF



LPF a BPF je užíván pro omezitení frekvence číslicového výstupu jako pojistka.
Jestli zatížení CPU je příliš vysoké pro TX, můžete je vypnout.  Nicméně 
silně doporučuji , abyste zapli BPF když používáte CWID.



[LPF]
Tento filtr uhladí překlad signálu z obrazu do kmitočtové domény.
Výsledkem toho je frekvenční šířka pásma značně omezená a horizontální 
rozlišení TX obrazu je mírně obětováno.



[BPF]
Tento filtr omezuje šířku pásma TX signálu.  To je užitečné pro omezení 
rozšířeného spektra pro CWID.



========
Vzorkovací frekvence
========



MMSSTV mají možnost volby která připouští následující vzorkovací kmitočty:



 8000 Hz druhotné standardní frekvence
11025 Hz základní standardní frekvence
12000 Hz
14000 Hz
16000 Hz
18000 Hz
22050 Hz základní standardní frekvence
24000 Hz
44100 Hz základní standardní frekvence 



Jestli jste lovec kvality, použijte tak vysoký kmitočet jak je to možné.  Tady 
bych měl
poznamenat, že ne všechny zvukové karty podporují všechny výše uvedené 
frekvence.  
Všechny zvukové karty by však měly podporovat 11025Hz, 22050Hz a 44100Hz. 
Navíc, 
vysoký kmitočet zabere více výkonu procesoru a více paměťového prostoru.



Tipy:
* jestliže používáte vysoký vzorkovací kmitočet, je dobré zvětšit velikost
vyrovnávací paměti pro zpracování zvukových signálů. Toto může být uděláno na 
Misc straně 
Setup okna.  Například, 4096, který je dvakrát větší než implicitní hodnota, 
je doporučen pro 22050Hz vzorkovací kmitočty.
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* MMSSTV vždy vypočítá FFT s 2048 body.  Pro docílení správné
frekvence rozlišení, MMSSTV používá poloviční frekvenci pro FFT v případě, že
vzorkovací kmitočet je 18000Hz nebo vyšší.  Ze stejného důvodu, MMSSTV používá 
čtvrtinovou frekvenci v případě 44100Hz.



========



18. kalibrace hodin
========



V SSTV, rozdíl hodin se projeví jako šikmý obraz.  Pro
MMSSTV, nejste vázáni mít absolutní a přesné hodnoty frekvence
(například 11025Hz).  Ale je důležité informovat MMSSTV jakou
frekvenci vaše zvuková karta má.



V normálních situacích, jen musíte přizpůsobit šikmost použitím 
synchronizačního okna.  Jestliže chcete kalibrovat vaši zvukovou kartu velmi 
přesně,
přijímejte rádiem šířený standard nebo faximile.



1) zvolte Option, Setup, stránka Misc, a zmáčknout Adj knoflík.
2) přijímejte vysílání standardu (např. WWV a JJY).
3) nalaďte se do zvuku znamenek
4) pokračuje v příjmu zvuku na chvíli.  Dostanete vertikální linku.
5) klikněte na horní bod linky.
6) klikněte na spodní bod linky.



Můžete použít vysílání FAXu namísto WWV nebo JJY, ale musíte si být jisti , že 
to má
požadovat časování.  Odvolávám se na nápovědu k MMTTY pro detaily.



Jestli vaše zvuková karta zdá se mít různé hodiny vzorkovacího kmitočtu pro TX
a RX, přizpůsobte ofset frekvenci v následující proceduře.



1) nastavte kosost v RX.
2) Nechť je současný vzorkovací kmitočet RxSamp.
3) zvolte Option, Setup, a TX stránka.  Zvolte External v Loopback.
4) jděte na Misc stránku.  Vložte 0.00 do Tx offset.
5) propojte Line-out do Line-in vaší zvukové karty.
6) vysílejte obrázek.
7) měli byste získat obraz skrze externí zpětnou vazbu.
8) po dokončení příjmu obrazu, jděte na Sync stránku a nastavte kosost.
- můžete použít automatickou úpravu kososti.
- nemačkejte Mem tlačítko
9) nechť obdržený vzorkovací kmitočet je LoopSamp.
10) vypočítejte Txoffset. TxOffset = RxSamp - LoopSamp.
11) jděte na Option, Setup, a Misc stránku.  Zapište TxOffset do okénka Tx 
offset.
12) konec



Můžete použít funkce LoopBack programu Mixer namísto použití 
externí zpětné vazby.



Ačkoli tato procedura může být použitá jen pro zvukovou kartu která podporuje
plný duplex mód, zvuková karta která nepodporuje plný duplex mód by neměla
mít různé frekvence pro TX a RX, a proto nepotřebujete toto kalibrování.



Jestliže máte zprávu že váš TX obraz je velmi šikmý,
zkuste měnit režimy zvukové karty, monofonní nebo stereo
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(Source v Misc okně nastavení MMSSTV).



Některá zvuková karta zdá se používá různé vzorkovací kmitočty pro
operace plný duplex a ne-plný duplex.
V takovém případě, ofset kalibrace použitím externí zpětné smyčky nepomáhá. 
Meli byste vždy mít externí zpětnou smyčku nebo konzultovat toto během QSO.



==========



19. nastavení MMSSTV Misc
==========



[Buff]
Buff je velikost vyrovnávací paměťi nízké úrovně zpracování zvukových signálů. 
Měli byste
zvětšit velikost vyrovnávací paměťi jestliže zvětšíte vzorkovací kmitočet; jinak
možná ztratíte zvuk.  Použijte 2048 nebo větší velikost bufferu pro vzorkovací 
kmitočet 11025Hz.  
Použijte 4096 nebo větší velikost bufferu pro vzorkovací kmitočet 22050Hz.



[Priority]
Priority definují úlohu priorit pro nízkou úroveň zpracování zvukových signálů. 
Jestliže 
ztratíte zvuk během RX nebo TX, zvyšte prioritu.  Jestli odezva menu operací je 
pomalá, snížte prioritu.  Normal je nejnižší a Critical je nejvyšší priorita.



[DeviceID]
DeviceID specifikuje ID zvukové karty.  Kdy máte jedinou
zvukovou kartu, zadejte -1 nebo 0 DeviceID.  -1 užívá standardní zvukovou kartu. 
ID
zvukových karet jsou následně přidělený jak 0, 1, 2, ....  Když máte dvě
zvukové karty, například, a chcete použít druhou pro MMSSTV, zadejte DeviceID 1.



[Source]
Source definuje kanál zvukové karty.  Mono nutí zvukovou kartu
pracovat v monofonní režimu.  Left nebo Right nutí zvukovou kartu pracovat v 
stereo režimu a užívá jeden z kanálů.  V TX, MMSSTV posílá zvuk
na oba kanály bez ohledu na zdroj nastavení.



[Clock]
Clock je vzorkovací kmitočet MMSSTV.  Odvolávám se zde na Sample frequency a
Clock kalibrování sekce.



======



20. Závěrečné poznámky
======



MMSSTV je bezplatný software pro radioamatérské použití.  Můžete jej 
distribuovat
jak chcete.  Prosím připojte se k následujícímu reflektoru pro detailní 
informace,



http://groups.yahoo.com/group/MM-SSTV/



 JPEG Konvertor v MMSSTV je založený na bezplatném zdrojovém kódu,
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"IJG kód," poskytnutý Independent JPEG Group.



73 de JE3HHT Mako
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Příloha 10 - Soubor nápovědy programu MMTTY



Autor Makoto Mori, JE3HHT



Překlad do angličtiny Oba, JA7UDE



Překlad do češtiny Josef, OK2WO



----------------------------------------------------------
MMTTY je volný software, který nemusíte nijak registrovat!
----------------------------------------------------------



1. O MMTTY



MMTTY je RTTY software, který používá zvukovou kartu PC. 
Má následující vlastnosti:
* K modulaci a demodulaci signálu AFSK používá zvukovou kartu.
* Může generovat i signál FSK spolu s ovládáním klíčování (PTT) na 
seriovém portu.
* Lze používat 16 makrotlačítek, která jsou plně uživatelsky konfigurovatelná. 
* Může uložit až 64 vysílaných zpráv, které jsou uživatelsky editovatelné. 
* Má vestavěn jednoduchý deník.
* Má implementováno několik typů demodulátorů, jejichž parametry lze uživatelsky 
nastavovat.
* Má vestavěn digitální osciloskop.
* Uživatel může nahrávat a přehrávat RTTY signály. 
* Lze využívat zkratkové ovládací klávesy, které jsou opět plně uživatelsky 
konfigurovatelné. 



2. Potřebný systém



Operační systém: Windows 95, Windows 98, Windows NT
Displej: 640 x 480 nebo více (čím větší tím lepší)
Zvuková karta: 16 bitový Soundblaster nebo kompatibilní (vzorkování 11025 Hz, 16 
bitů)
MTTY používá rozhraní Windows API pro řízení zvukové karty, takže by měl 
pracovat s většinou karet. Ovšem může se stát, že s některým typem karty 
pracovat nebude. V tomto případě se zkuste podívat na "Nastavení zvukové karty" 
v části 21 tohoto dokumentu. 



Digitání zpracování signálu využívá matematické operace s plovoucí desetinnou 
čárkou. Lze potvrdit, že MMTTY pracuje dobře na přenosném počítači s Pentiem 133 
nebo na stolním s Pentiem 100 MHz. Je možné, že na pomalejších strojích pracovat 
nebude. V tomto případě zkuste "Snížení zatížení CPU" podle části 20 tohoto 
dokumentu.
 
* Existuje odlehčená verze programu MMTTY-np, určená pro počítače, které nejsou 
osazeny "pravým" Pentiem Intel (AMD, Cyrix a pod.). Je vyzkoušeno, že tato verze 
pracuje na PC s procesorem AMD 586/133 MHz, a je možné, že bude pracovat i na 
některých 486DX.
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3. Odinstalování MMTTY



je velmi jednoduché, pouze smažete všechny soubory. MMTTY nic nezapisuje do 
registrů Windows. Když spustíte MMTTY, vytvoří se v adresáři soubor MMTTY.INI. 
Proto je vhodné vymazat celý adresář, pokud do něj chcete nainstalovat MMTTY 
úplně znovu. Pokud MMTTY vytváří nějaké nepředpokládané chyby, můžete vymazat 
jen MMTTY.INI a zkusit spustit program znovu.
 



4. Instalace nové verze programu



Při instalaci nové verze programu pouze přepište staré soubory. Nemažte je, 
zvláště nemažte MMTTY.INI, jinak přijdete o všechna svá makra, připravené texty 
a nastavené vlastnosti programu. 



5. Propojení zvukové karty s transceiverem (pro AFSK)



Připojte nf výstup z transceiveru do linkového vstupu zvukové karty. Dále 
připojte výstup zvukové karty do nf vstupu transceiveru. Obvykle budete muset 
použít vhodný attenuátor pro snížení úrovně nf signálu, aby nedošlo k přebuzení 
nf obvodů transceiveru. Pro oddělení zemí je vhodné používat oddělovací nf 
transformátorky.
 
Zvuková karta                               TCVR
Line nebo Mic  <----------X-----------  NF výstup (Repro nebo Aux)
Výstup         ---------ATT---------->  Vstup Mic nebo Aux



Pokud použijete mikrofonní vstup zvukovky, může být nutné zařazení attenuátoru 
do místa X. V tomto případě můžete použít následující jednoduchý obvod i pro 
tento účel: 



Zvuková karta                               TCVR
Výstup     ------ R1 ------+--------  Vstup Mic nebo Aux
                           |
                           R2
                           |
 Zem       ----------------+--------  Zem



Aux: R1 = 1 k, R2 = 100
Mic: R1 = 10 k, R2 = 100



Dále je vhodné použít kapacitní blokování a feritové tlumivky (perly) na všech 
přívodech pro omezení nebezpečí vzniku vf vazeb. Dále je vhodné upravit hodnoty 
rezistorů podle citlivosti vašeho transceiveru. Dobré řešení je použití 
potenciometru, kterým lze nastavit vhodnou úroveň podle aktuálního pásma. 
Používáte-li přídavné reproduktory k počítači, bývá zde konektor pro připojení 
sluchátek s regulací hlasitosti. Tento výstup je pro naše použití velmi vhodný.
 
V příručce k transceiveru najděte část, pojednávající o AFSK. Prostudujte ji a 
nastavte vše podle pokynů výrobce. Při použití FSK se řiďte částí 11 tohoto 
dokumentu.
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6. Ovládání klíčování (PTT)



Nejjednodušším způsobem, jak zaklíčovat tcvr, je použití VOX. Ovšem VOX může být 
nechtěně spuštěn i zvukem z Windows, a navíc většina transceiverů neumožňuje 
používat VOX na Aux vstupu. MMTTY používá pro PTT kladné napětí na výstupech RTS 
a DTR seriového portu. Oba výstupy se nastavují zcela shodně. Seriový port 
můžete zvolit v menu Option. Seznam vám umožňuje volbu COM1 až COM8, ale můžete 
zde zapsat i jiný port, například COM9, přímo z klávesnice. Následující schema 
ukazuje, jak zapojit jednoduchý obvod PTT:
 
                              (C)---+---- Rig PTT
     Com-RTS  -- R1-+---+---(B) Tr  |
        (DTR)       |   |     (E)   |
                    D   R2     |    D
                    |   |      |    |
     Com-GND  ------+---+------+----+---- Rig GND



          R1=4.7K, R2=47K, D=běžná Si dioda, zapojená katodou nahoru, 
          Tr=běžný Si tranzistor (případně spínací typ)



Zapojení potřebných pinů konektoru RS-232 na seriovém portu PC:



9-pin DSUB TXD(3), DTR(4), GND(5), RTS(7)
25-pin DSUB TXD(2), RTS(4), GND(7), DTR(20)



Pozn.: Na pin TXD je vyveden signál FSK (viz dále).
       Nemusíte používat oba výstupy DTR i RTS, stačí zapojit jeden z nich.



Je doporučeno používat blokovací kapacity a feritové perly na všech vývodech pro 
omezení vf vazeb. Pro úplné oddělení tcvr od počítače lze použít pro obvod PTT 
(resp. i FSK) optický vazební člen. Více informací o zapojení těchto obvodů 
získáte na internetové stránce WM2U, na kterou se dostanete přes anglickou 
domácí stránku programu MMTTY na adrese http://www.geocities.com/mmtty_rtty. Tam 
také hledejte poslední verze programu MMTTY a soubory nápovědy v angličtině.



7. Příjem



Nejdříve zapněte na transceiveru mód LSB nebo Packet, AFSK a pod. (resp. RTTY, 
pokud používáte FSK). Pokud váš transceiver musí používat USB (třeba kvůli 
filtru), zapněte tlačítko REV na panelu programu MMTTY. Signály RTTY hledejte 
okolo



14.080 - 14.090 MHz
21.080 - 21.095 MHz
28.070 - 28.100 MHz



 
Poslouchejte typický zvuk střídání dvou tónů a přijímaný kmitočet laďte tak, aby 
obě špičky signálu byly umístěny na dvou svislých žlutých linkách FFT 
indikátoru. Kmitočet MARK můžete nastavit i levým kliknutím myši na indikátor 
nebo na vodopád pod ním, což může usnadnit jemné doladění na kmitočet.  



Program používá AFC pro přesné doladění kmitočtu. Bližší informace najdete v 
tomto dokumentu. Pro přesné naladění můžete používat také osciloskopický 
indikátor X/Y, který zapnete volbou v menu View. Při správném naladění se v 
přijímacím okně uprostřed obrazovky začnou vypisovat dekódované znaky.
 
MMTTY neumí zobrazit znaky "STOP" a "BELL" ze znakové sady FIG (čísla a 
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interpunkční znaménka), proto místo nich zobrazuje "h" a "s". 



Kliknutím na vybrané skupiny znaků (slova, oddělená mezerami) v RX okně pravou 
myší je můžete zobrazit v obrácené znakové sadě (čísla - FIG místo písmen - LTR 
a naopak).
 
V menu Option můžete nastavit velikost přijímacího bufferu zvukové karty. 
Nastavujte ji pokud možno co nejmenší. Příliš velký buffer zapříčiňuje pomalou 
reakci zvukovky a ztěžuje přesné doladění kmitočtu. Na druhé straně při 
problémech s vlastnostmi vašeho PC můžete zkusit tento buffer zvětšit. 



8. Vysílání



Stiskněte tlačítko "TX" nebo klávesu F9 pro zahájení vysílání. Spodní okno je 
vstupní (vysílací), do kterého píšete text, který bude vysílán. Barva vyslaných 
znaků se postupně mění na červenou.



Text do vstupního okna můžete psát dopředu během příjmu. Znaky, které ještě 
nebyly vyslány, lze mazat pomocí klávesy Backspace. Na rozdíl od PSK31 nemůžete 
touto klávesou mazat již vyslané znaky. V tomto případě se vysílají znaky X 
naznačující, že předchozí text není platný.



Pro usnadnění editace vysílaných textů můžete v menu Option/Way to send zvolit 
vysílání po slovech nebo po řádcích. Při volbě "WORLD OUT" nejsou vysílány žádné 
znaky, dokud není slovo ukončeno mezerou nebo koncem řádku (Enterem).



Tip: Celý řádek můžete smazat klávesou Ctrl+Backspace.



Stiskněte tlačítko "TX" znovu. MMTTY ukončí vysílání po vyslání posledního znaku 
ze vstupního okna. Pokud chcete ukončit vysílání okamžitě, stiskněte tlačítko 
"TXOFF" nebo klávesu F8.  
 
Nikdy nezapínejte hlasový procesor (kompresor) na vašem transceiveru. Nf úroveň 
(Mic gain) nastavujte tak, aby nedocházelo k viditelné indikaci ALC. 



Tlačítka a menu, umístěné těsně nad vstupním oknem, jsou určeny pro texty, často 
používané při spojení. Všechny texty jsou plně uživatelsky editovatelné a můžete 
si je upravit podle vlastního vkusu. Pro editaci těchto textů a názvů tlačítek 
používejte menu Edit. 



Následující speciální znaky můžete využít při tvorbě textů pro spojení:



\  - na začátku textu vyčistí TX okno
\  - na konci textu přepne na příjem
%c - volací znak protistanice
%r - RST protistanice (může obsahovat kontestový kód)
%R - část reportu protistanice, obsahující jen RST
%N - část reportu protistanice, obsahující jen kontestový kód
%n - jméno operátora protistanice
%q - QTH protistanice
%m - vlastní volací znak
%s - vlastní (přijatý) RST
%g - pozdravy - HELLO/GOOD MORNING/GOOD AFTERNOON/GOOD EVENING
%f - zkrácené pozdravy - GM/GA/GE
%L - zapnutí vysílání znakové sady LTR (písmena) 
%F - zapnutí vysílání znakové sady FIG (číslice, interpunkční znaky)
%E - konec předchozí definice
^  - čekání 1 vteřinu
_  - vysílání kmitočtu MARK
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~  - zastavení vysílání kmitočtu MARK (přerušení nosné)
[  - vypnutí diddle
]  - zapnutí diddle



Obsah znaků %g a %f závisí na místním čase u protistanice, neboli MMTTY umí 
automaticky vybrat správný pozdrav.
 
Kliknete-li na šipku vpravo vedle okénka pro připravené texty, rozbalí se menu s 
jejich seznamem. V tomto menu můžete umístit až 64 textů, které jsou seřazeny 
podle názvu v abecedním pořadí. Pokud přidáte další text, vymaže se ten, který 
jste používali nejméně. 



Každé položce v menu můžete přisoudit vhodnou spouštěcí zkratku.



Velikost vstupního okna lze měnit klávesami Ctrl+Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka 
dolů.
 



9.  Nastavení fontů a barev displeje



V menu Option=>Setup MMTTY=>Font/Window můžete změnit font zobrazovaných znaků, 
jejich barvu a barvu pozadí. Tato změna je platná pro obě okna. Seznam 
dostupných fontů se otevře po kliknutí na tlačítko Ref. Vzdálenost mezi znaky 
může být upravena na šířku i výšku volbou hodnot Adjust/Width/Height. Kladná 
hodnota vzdálenost zvětší, záporná zmenší. 
- Volba tučných znaků nebo kurzívy nemá vliv.
- Rozměr znaků zůstavá v případě volby pevných (ne TT) fontů stejný. 
- Volba "slash zero" nahradí běžnou nulu 0 přeškrtnutou.



V nastavení barev vodopádu (WaterFall) znamená "L" nižší úroveň a "H" vyšší 
úroveň signálu. MMTTY generuje 128 stupňů mezi těmito nastavenými barvami. 
Doporučuje se nastavovat co nejkontrastnější barvy. Kombinace L=černá a H=bílá 
je patrně nejlepší. Pokud používáte videokartu s 256 barvami, zkuste kliknout na 
volbu "Use Palette". MMTTY nastaví okna RX, TX a vodopád na přednastavené barvy. 
Tato funkce není použita (není potřeba) pro plnobarevné video. 



10. Makra 



Takto se nazývá 16 tlačítek v horní části obrazovky programu. Kliknutím na ně 
nebo jejich spuštěním pomocí zkratek jsou naprogramované texty ihned vysílány. 



V originálním nastavení programu jsou tyto texty, označené jako M1-M5, M13, M15, 
a M16 už přednastaveny, ale můžete si je kdykoliv změnit. V původním nastavení 
jsou použity následující zkratky pro spouštění maker:



M1 Ctrl+1
M2 Ctrl+2
M3 Ctrl+3
M4 Ctrl+4
M5 Ctrl+5
M6 Ctrl+6
M7 Ctrl+7
M8 Ctrl+8
M9 Ctrl+9
M10 F10
M11 F11
M12 F12
M15 F7
M16 F6
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Obsah maker a jejich označení můžete editovat v menu Edit volbou Edit Macro 
Buttons.



Následující speciální znaky můžete využít při tvorbě maker:



\  - na začátku makra přepíše text do vstupního okna a zaklíčuje transceiver 
\  - na konci makra přepne na příjem
#  - na začátku makra přepíše text do vstupního okna
#  - na konci makra opakuje makro znovu od začátku
%c - volací znak protistanice
%r - RST protistanice (může obsahovat kontestový kód)
%R - část reportu protistanice, obsahující jen RST
%N - část reportu protistanice, obsahující jen kontestový kód
%n - jméno operátora protistanice
%q - QTH protistanice
%m - vlastní volací znak
%s - vlastní (přijatý) RST
%g - pozdravy - HELLO/GOOD MORNING/GOOD AFTERNOON/GOOD EVENING
%f - zkrácené pozdravy - GM/GA/GE
%L - zapnutí vysílání znakové sady LTR (písmena) 
%F - zapnutí vysílání znakové sady FIG (číslice, interpunkční znaky)
%E - konec předchozí definice
^  - čekání 1 vteřinu
_  - vysílání kmitočtu MARK
~  - zastavení vysílání kmitočtu MARK (přerušení nosné)
[  - vypnutí diddle
]  - zapnutí diddle



Obsah %g a %f závisí na místním čase u protistanice.



Pro vysílání čísla spojení při kontestu můžete například naprogramovat sekvenci 
[%R-%N-%N].



Volací znak a jméno operátora protistanice, které jsou použity v makrech, jsou 
ty, které jsou zapsány v příslušných okénkách programu. Můžete tak učinit 
kliknutím na příslušný údaj v RX okně levým tlačítkem myši nebo přímým zápisem z 
klávesnice.
 



11. Vysílání signálu FSK



Pokud chcete používat vysílání FSK místo AFSK (a to byste měli vždy, pokud to 
váš tcvr umožňuje), nastavte výstupní seriový port na "Sound+COM-TxD" nebo "COM-
TxD" volbou v menu Option>Misc.
Dále zvolte některý z portů COM1, COM2, ..., nebo COMx pro PTT v menu Option>TX. 
Pro TX port můžete vybrat některou z funkcí "Sound", "Sound+COM-TxD" nebo "COM-
TxD".



Sound: 
MMTTY vysílá data vytvářená časovačem zvukové karty. Na výstup TxD není přiváděn 
žádný signál. 



Sound+COM-TxD: 
MMTTY vysílá data vytvářená časovačem zvukové karty. Současně posílá výstupní 
signál, vytvářený pomocí obvodu UART, na pin TxD seriového portu.
 
COM-TxD:
MMTTY vysílá data vytvářená obvodem UART na pin TxD. Nepoužívá zvukovou kartu 
pro vysílání. 
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Jestliže použijete stejný obvod pro klíčování FSK jako byl popsán pro PTT, váš 
FSK bude mít normální polaritu, tj. tcvr bude vysílat signál SPACE při 
odklíčování. 



Pokud zapnete AFC, můžete mít potíže s přesným naladěním na protistanici tak, 
aby váš vysílaný signál byl shodný s přijímaným. Je tomu tak proto, že AFC mění 
automaticky kmitočet MARK při příjmu, ale pro vysílání se používá pevně 
nastavený kmitočet v transceiveru (nelze využívat funkci NET). Jak tomuto jevu 
předejít zjistíte v textu, pojednávajícím o změně velikosti zdvihu. 



Používáte-li FSK, filtrace vysílaného signálu TxBPF a TxLPF nepracuje, takže ji 
můžete vypnout a ulehčit tak procesoru vašeho počítače.
 
Tlačítko REV nemá vliv na polaritu signálu na TxD.



Tvorba signálu v UART má určitá omezení, takže nelze používat stopbit dlouhý 2 
bity. MMTTY používá pro vysílání normální stopbit o délce 1.5 bitu.



12. Záznam a přehrávání zvuku



MMTTY umožňuje používat nahrávání signálu a jeho zpětné přehrávání, aby vám 
umožnil pohrát si s nastavením demodulátoru při opakovaném příjmu stejného 
signálu. 



Nahrávání zapnete volbou "Rec. wave file" v menu File.



Přehrávání zapnete volbou "Play wave file" v menu File.



Tato implementace MMTTY používá vlastní unikátní formát WAVE souborů, takže 
nelze používat standardní formát Windows.
 
WAVE soubory mohou snadno dosáhnout značné velikosti, takže dávejte pozor s 
ohledem na kapacitu vašeho disku. Nahrávání je indikováno nápisem "Rec." v levém 
horním rohu, přehrávání nápisem "Play" v pravém horním rohu ladícího indikátoru. 



MMTTY automaticky zastaví nahrávání, je-li disk zaplněn.



MMTTY automaticky zastaví přehrávání na konci souboru. 



13. Nastavení parametrů demodulátoru



MMTTY používá tři typy demodulačních algoritmů:



1. Kmitočtový diskriminátor, používající rezonanční obvody IIR
2. Kmitočtový diskriminátor, používající pásmové filtry FIR
3. Smyčku fázového závěsu PLL



Kliknutím na tlačítko TYPE můžete zvolit jednu z těchto variant. Zvolený typ 
demodulátoru je zobrazen na hlavní obrazovce, např. "Demodulator [IIR]".



Kmitočtový diskriminátor (IIR nebo FIR):



                 +-> Rez. obvod MARK  -> Detektor ->+
                 |                                  |
Zvuk -> Limiter -+                             Komparátor -> 0 nebo 1
       Normal/DX |                                  |
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                 +-> Rez. obvod SPACE -> Detektor ->+



Fázový závěs PLL:



Zvuk -> Limiter -> Fázový detektor -> Smyčkový DPF -> Výstupní DPF -> Integrátor 
->
                          |                     |
                          + <- VCO <------------+



Pro kmitočtový diskriminátor můžete použít obvod s nekonečnou impulzní odezvou 
(IIR) nebo filtr s konečnou impulzní odezvou (FIR). Je zajímavé pozorovat rozdíl 
na obrazovce indikátoru X/Y. Charakteristika obvodu IIR je podobná rezonančnímu 
obvodu LC, charakteristika filtru FIR dává lineární průběh fáze signálu. 



Výstupní signály z těchto obvodů jsou detekovány a přes další filtry IIR nebo 
FIR přivedeny do komparátoru, na jehož výstupu se objevuje signál o logické 
úrovni 0 nebo 1 pro další dekódování.



Dřívější verze programu používaly AGC, zapojené na výstupu z detektoru. Tento 
obvod však nebyl dostatečně účinný, a byl nahrazen standardním vstupním 
limiterem (omezovačem).



Zesílení limiteru může být nastaveno na "Normal" nebo "DX" (vyšší zesílení).



Konfigurace obvodu PLL se provádí volbou hodnot z menu. Pro indikátor X/Y se 
používá obvod IIR, který však neovlivňuje demodulaci.



Bližší podrobnosti o digitálním zpracování signálu programem MMTTY najdete v 
dokumentu "Digital.txt".



Na hlavní obrazovce programu můžete měnit různé parametry:



Demodulátor:



      Type:    Výběr typu demodulátoru - default je IIR
      Mark:    Nastavení kmitočtu značky - default je 2125 Hz
      Shift:   Nastavení zvihu - default je 170 Hz
      DX:      Nastavení zesílení limiteru pro DX mód - default je zapnut
      Rev:     Přehození kmitočtů značky (Mark) a mezery (Space) pro USB



      Net:     Doladění kmitočtu TX na kmitočet RX - default je zapnuto
      AFC:     Automatické doladění kmitočtu - default je zapnuto
      BPF:     Vstupní pásmový filtr - default je vypnut
      LMS:     Adaptivní vstupní filtr - default je vypnut
      SQ:      Squelch
      Slider:  (posuvník) Nastavení úrovně squelche
      HAM:     Nastavení kmitočtu Mark, shiftu a dekodéru na hodnoty, 
přednastavené pro HAM



Následující parametry jsou k dispozici v módu kmitočtového diskriminátoru (IIR 
nebo FIR):



      BW:      Nastavení šířky pásma rezonančního obvodu IIR - default je 60 Hz
      Tap:     Počet stupňů pásmového filtru FIR - default je 72
      AV.:     Nastavení vyhlazovacího kmitočtu integrátoru FIR - default je 70 
Hz
      LPF:     Nastavení hraničního kmitočtu dolní propusti IIR - default je 40 
Hz



Následující parametry jsou k dipozici v módu PLL:
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      VCO:     Nastavení úrovně VCO - default je 3.0
      Loop:    Nastavení hraničního kmitočtu dolní propusti smyčky - default je 
250 Hz



* Kmitočet mezery (Space) je dán součtem kmitočtu značky (Mark) a zdvihu 
(Shift).
* MMTTY předpokládá, že přijímač je nastaven na LSB.
* Kmitočtový diskriminátor a PLL pracují s dvojnásobným vzorkováním. Nyquistův 
kmitočet je 11025/4 = 2756 Hz, kmitočet Space je tedy omezen na 2600 Hz.
* Hodnota BW obvodu IIR reprezentuje šířku pásma. Užší pásmo znamená vyšší Q 
obvodu. Nastavení příliš vysokého Q může mít za následek rozkmitání.
* Stisknutím tlačítka "Show" v menu diskriminátoru si můžete graficky zobrazit 
průběh filtrů IIR   a FIR.
* Když vypnete funkci NET, kmitočty Mark a Space pro vysílání se nastaví na 
hodnoty, předdefinované pro HAM. Zapnutí této funkce způsobí, že tyto kmitočty 
se nastaví na hodnoty podle přijímaného signálu.



Běžná šířka pásma rezonančních obvodů IIR je 50 Hz, což odpovídá Q = 40. Může 
být vhodné nastavit je poněkud širší.



Nastavení parametrů VCO a filtru smyčky v módu PLL má velký vliv na funkci 
demodulátoru. Fázový posuv by měl být jeden, dva nebo tři stupně. Toho by mělo 
být možné dosáhnout proto, že dvě dolní propusti jsou umístěny mimo smyčku PLL. 
Hraniční kmitočet dolních propustí musí být vyšší než velikost zdvihu.



Zapnutím volby "Over Sampling" v menu limiteru lze snížit fázové zkreslení 
signálu. Bližší podrobnosti najdete v dokumentu "Digital.txt".



Vestavěným digitálním osciloskopem můžete pozorovat průběh výsledného signálu. 
Osciloskop zapnete volbou Scope v menu View a stisknutím tlačítka Trigger. 
Osciloskop zobrazuje průběh signálu Mark, průběh signálu Space, výstup z 
komparátoru a dekódované synchronizační impulzy.
Zdroj signálů Mark a Space může být vybrán takto:



Mód IIR nebo FIR:
      - Výstup rezonátoru IIR nebo pásmového filtru FIR
      - Výstup detektoru
      - Výstup integrátoru



Mód PLL:
      - Výstup rezonátoru IIR (pozn.: aktuální dekódování je prováděno pomocí 
smyčky PLL)
      - Výstup DPF smyčky a výstupního DPF
      - Výstup integrátoru



Dekódované synchronizační impulzy jsou rozlišeny barevně:
      Žluté: detekovaný start bit
      Bílé: datové bity
      Modré: očekávaný stop bit



Je-li stop bit dekódován správně, zobrazí se dva postupné modré impulzy. Není-li 
stop bit dekódován kvůli chybě v přijatém rámci, zobrazí se jen jeden modrý 
impulz. Druhý modrý impulz je umístěn těsně před pozici stop bitu, a dekodér 
zahájí detekci start bitu od této pozice. Synchronizační impulzy musí být stále 
umístěny ve středu datových bitů.



Pokud je v menu dekodéru zvoleno "Majority logic", synchronizační impulzy se 
objevují v pozicích datových změn. V tomto případě se zobrazí dva žluté impulzy, 
indikující start bit, na počátku datové sekvence. Dekodér vyhodnocuje, který ze 
signálů Mark nebo Space je častěji vzorkován a výsledek použije jako výstupní 
signál 0 nebo 1. Jestliže nastavíte délku RxStop na jeden bit, zobrazí se jen 
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jeden modrý impulz.



Pokud je zvoleno "Ignore framming error", jsou výsledná data zobrazována vždy 
bez ohledu na vyhodnocení stop bitů. Pokud tedy budete ignorovat chybný příjem 
rámců, bude se přijímaný signál zobrazovat stále, i bez správného příjmu stop 
bitů. Může to mít ovšem za následek větší množství chybných znaků v přijímaném 
textu. 



V menu dekodéru můžete změnit řadu parametrů, jako baudovou rychlost, počet 
bitů, délku stop bitu a paritu. V případě použití radioamatérského RTTY bude 
nejlépe zachovat default hodnoty (baud_rate=45.45, bit_length=5, RxStop=1 nebo 
1.42, Parity=none). Pro vysílání je vždy použit stop bit o délce 1.5 bitu.



14. Automatické doladění kmitočtu (AFC)



Vzhledem k tomu, že diskriminátor používá velmi úzké filtry, bylo by velmi 
obtížné zajistit správné dekódování signálů s měnícím se kmitočtem. V tomto 
případě se používá automatické dolaďování pomocí AFC. AFC využívá pro analýzu a 
odstranění kmitočtových odchylek zpoždění, dané funkcí FFT (rychlá Fourierova 
transformace, použitá pro zobrazení signálu pomocí vodopádu). FFT tedy musí být 
pro správnou funkci AFC vždy zapnuta v menu View.



AFC měří spektrum každých 300 ms a detekuje dvě špičky signálu. Postupně 
dostavuje správný kmitočet výpočtem rozdílu mezi zaznamenaným a skutečným 
kmitočtem. Střední kmitočet diskriminátoru je nastavován změnou koeficientů při 
výpočtu DSP. V módu PLL je měněn kmitočet volně kmitajícího VCO.



V nastavení AFC můžete měnit následující parametry:



      Shift:  Výběr metody nastavení kmitočtu (viz dále)
      Time:   Menší hodnota pro rychlejší AFC
      SQ:     Menší hodnota pro AFC, reagující na slabší signály
      Sweep:  Nastavuje, jak daleko bude AFC sledovat výsledný signál (kmitočet 
= zdvih x sweep)



Metoda nastavení kmitočtu:



      Free:   Funkce AFC není limitována (AFC volně sleduje signál)
      Fixed:  AFC nemění automaticky kmitočet
      HAM:    AFC používá 170/200/220/240 Hz při přibližování ke správnému 
kmitočtu
      FSK:    AFC používá 170/200/220/240 Hz jako hodnoty zdvihu, ale nemění 
střední kmitočet



Pokud je nastavena velmi malá hodnota SQ, AFC je příliš ovlivňováno šumem. Ovšem 
AFC se udržuje přibližně ve středu propustné křivky přijímače.



Kmitočet Mark musí být 800 Hz nebo vyšší. Kmitočet Space musí být 2700 Hz nebo 
nižší.



15. Předfiltrace



MMTTY používá před demodulátorem dva vstupní filtry (BPF a LMS), které mohou být 
nezávisle zapnuty nebo vypnuty. 
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Zvuk -> BPF -> LMS -> Demodulátor



Parametry obou filtrů se nastavují v okně demodulátoru. Na rozdíl od filtrů v 
demodulátoru tyto filtry neumožňují použití převzorkování. Z tohoto důvodu je 
potřeba značného počtu stupňů k dosažení ostrých boků křivky propustnosti. 
Default jsou nastaveny poměrně mírné hodnoty. 



Na průběh křivky se můžete podívat po stisknutí tlačítka "Show". V případě 
použití filtru LMS vidíte, jak tento sleduje výsledný signál.



<BPF>
BPF je jednoduchý filtr FIR. Spodní a horní hraniční kmitočty jsou definovány 
jako



      Spodní f = Mark - FW
      Horní f = Space + FW



Zvolíte-li méně stupňů (Taps), FW může být menší. Zvolíte-li velký počet stupňů, 
budete potřebovat větší FW, protože filtr bude strmější.



<LMS>
Můžete nastavovat následující parametry:
     Tap:   Počet proměnných filtrů
     Delay: Počet zpožďovacích uzlů
     2µ:    Adaptivní odezva, větší hodnota znamená rychlejší odezvu
     g:     Ukládací faktor (v originále znak gamma), menší znamená rychlejší
     Inv:   Umožní výstup chybového signálu
     AGC:   Zapíná automatické řízení citlivosti*
     BPF:   Zapíná pásmový filtr



* Filtr LMS mění automaticky koeficienty filtru FIR podle vstupního signálu. 
Pokud je vstupní úroveň velmi nízká, LMS sníží všechny koeficienty včetně 
výstupní úrovně. Funkcí AGC je zvýšit okamžitý zisk filtru automatickým zvýšením 
příslušných koeficientů.



Větší µ dává rychlejší odezvu, ale konvergence na signál je složitější.



Menší g (gamma) znamená, že koeficienty se snižují rychleji. Příliš malé g má za 
následek výpadek konvergence, případně vznik oscilací. Efekt zvyšování hodnoty g 
lze pozorovat jako náhlé snížení vstupní úrovně signálu při dosažení 
konvergence. Hodnota g by měla být nastavena jen mírně pod 1.0.  



Vzhledem k tomu, že funkce AGC a BPF nejsou přímo obsaženy v algoritmu LMS, 
autor je doplnil pro experimentování s RTTY. AGC zvyšuje odpovídajícím způsobem 
zisk filtru při slabých signálech. BPF lehce filtruje výsledný signál.



Charakteristka adaptivního filtru LMS nezávisí jen na hodnotách µ a gamma, ale 
také na počtu stupňů a zpožďovacích uzlů. Pokuste se najít optimální nastavení 
změnou všech parametrů.



Poznámky autora:



Vypadá to tak, že vhodná hodnota Delay se pohybuje mezi 0 - 4. Nastavení na 24, 
které jsem zkoušel nejdříve, dává příliš silnou korelaci a ztíží konvergenci.



Nezdá se, že by LMS pracovalo příliš dobře při velmi slabých signálech. I když 
funkce LMS je poněkud nezvyklá, nemusí pracovat zcela efektivně. Prosím, 
nezapomeňte mne informovat, pokud najdete dobré parametry, HI!



Poznámka OK2WO:
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Nejsem odborníkem v DSP, takže si nejsem jistý správností překladu některých 
odborných názvů a popisu funkce LMS. Přivítám případné upozornění na chyby v 
tomto textu.



16. Nastavení vysílání 



Můžete nastavovat řadu parametrů vysílání:



      Diddle:       Kód vysílání prázdných znaků
      TX UOS:       Přidání číslicové změny mezi mezeru a následující číslici
      Double shift: Vysílání písmenové nebo číslicové změny dvakrát
      Local Echo:   Přímé zobrazení vysílaných znaků v přijímacím okně
      TX BPF:       Zařazení pásmového filtru FIR do cesty signálu pro zlepšení 
IMD
      TX LPF:       Zařazení dolní propusti pro zlepšení IMD
      PTT:          Výběr klíčovacího portu a jeho polarity



Pro PTT můžete použít RTS nebo DTR. Použití je shodné jako pro programy SSTV 
nebo PSK31, takže můžete použít shodné zapojení klíčovacího kabelu.



Vysílaný signál je generován podle následujícího schematu:



Kodér -> TX LPF -> Digitální VCO -> TX BPF -> Nf výstup
         Zap/Vyp                    Zap/Vyp



TX BPF omezuje šířku pásma vysílaného signálu. To nemusí být vždy efektivní, 
protože záleží také na vlastnostech zvukové karty a nf zesilovače transceiveru. 
Vzhledem k tomu, že nelze používat převzorkování, je nutné volit odpovídající 
počet stupňů (taps).



TX LPF umožňuje, aby změna kmitočtů mezi Mark a Space byla plynulejší.



Pomocí "Digital Output" se nastavuje výstupní úroveň ze zvukové karty. Poloha 
úplně vpravo dává poněkud nižší úroveň, než umožňuje plný rozkmit 16 bitového 
signálu. Vzhledem k možnému zkreslení analogovými obvody zvukové karty je lépe 
používat nižší úroveň. Příliš nízká úroveň však může zhoršit odstup signál/šum.



Disable Wait odstraní čekání mezi znaky, takže v mezerách jsou vysílány prázdné 
znaky Diddle.



Local Echo vypíná demodulátor při vysílání. Vysílané znaky jsou vypisovány přímo 
do přijímacího okna.



<Local Echo OFF (default)>



     TX Data -> Modulátor -> Výstup
                   |
                   +-> Demodulátor -> RX okno



<Local Echo ON>



     TX Data -> Modulátor -> Výstup
         |
         +-> RX okno



17. Zkratkové klávesy
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Program MMTTY umožňuje volné nastavení všech zkratkových kláves. Vhodné je 
nastavit je podle vašeho oblíbeného programu.



Pro nastavení zkratkových kláves se používá volba "Assign Shortcut Keys" v menu 
Edit. MMTTY ukazuje seznam všech zvolených zkratkových kláves a jejich určení k 
funkcím programu. Jestliže MMTTY zjistí, že jste jedné zkratce přisoudili více 
funkcí, zobrazí varování v červené barvě. Stisknutím tlačítka "Check Dupe" 
zjistíte, které funkce mají duplikátní zkratky. Jestliže duplikát ponecháte, 
bude se přednostně provádět funkce, která je v seznamu výše, ale není to 
zaručeno.



18. Nastavení zdvihu



Můžete zvětšit nebo zmenšit zdvih volbou ze seznamu v hlavním menu. Můžete také 
použít klávesnici:



     Alt+Šipka doprava  - zvětší zdvih
     Alt+šipka doleva   - zmenší zdvih
     Alt+T              - přepíná mezi dvěma zdvihy, tj. 170 a 200 Hz. Přepínat 
lze i kliknutím na nápis "Shift" v hlavním menu.



Jestliže je pro AFC zvolen algoritmus "Ham", MMTTY zkouší nastavit zdvih na 
některou z hodnot 170, 200, 220 nebo 240 Hz.



Je doporučeno zvolit pro AFC algoritmus "FSK". Bez ohledu na stav zapnutí nebo 
vypnutí AFC, MMTTY zkouší nastavit zdvih beze změny středního kmitočtu (MMTTY 
automaticky nastavuje kmitočet Mark). Jestliže nyní zapnete AFC, MMTTY zkouší 
přiblížit zdvih k některé z hodnot 170, 200, 220 nebo 240 Hz, při dodržení 
stejného středního kmitočtu.



19. Spouštění jiných programů



Můžete pozastavit činnost MMTTY a uvolnit tak zvukovou kartu a seriový port pro 
jiný program. V menu Program můžete zaregistrovat vaše oblíbené programy, jako 
PSK31 nebo Hellschreiber. Default jsou zde registrovány programy PSK31SBW od 
G3PLX a Hellschreiber od IZ8BLY. Pro jejich spuštění musíte zaregistovat 
skutečné umístění souborů EXE s použitím menu "Assign".



Při vybrání programu MMTTY uvolní zdroje seriového portu a zvukové karty, 
minimalizuje se a spustí vybraný program. MMTTY lze restartovat ukončením 
spuštěného programu a kliknutím na ikonu MMTTY na programové liště Windows. 
Pokud program neukončíte, MMTTY vygeneruje chybové hlášení. V tomto případě už 
nelze MMTTY znovu minimalizovat. Nyní musíte ukončit vybraný program a zvolit 
Resume v menu Program.



Pokud chcete spustit program, který není registrován v menu Program, můžete 
zvolit Suspend. MMTTY uvolní zdroje a minimalizuje se.



20. Snížení zatížení CPU



MMTTY umožňuje uživatelské nastavení řady parametrů. Pokud máte problémy s 
výkonem vašeho PC, věnujte pozornost nastavení následujících parametrů, které 
mají dominantní vliv na zatížení CPU:



Pro snížení zatížení CPU:
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<Příjem>
- Použijte filtr IIR
- Snižte kvalitu zobrazení indikátoru X/Y
- Vypněte indikátor X/Y
- Vypněte převzorkování (Oversampling) v nastavení limiteru



<Vysílání>
- Vypněte Local Echo
- Vypněte Tx BPF
- Vypněte Tx LPF



21. Nastavení zvukové karty



Na panelu Misc v nastavení programu můžete zvolit některé parametry, související 
s činností zvukové karty.



<Buffer Size>
Větší hodnota dává větší prostor pro zpracování signálu. Nastavte takovou 
hodnotu, aby nedocházelo k přerušování vysílaného signálu RTTY. MMTTY vyžaduje 
největší výkon procesoru při vysílání dat. Jestliže nastavíte příliš malou 
hodnotu, zvuk bude přerušován, jestliže bude PC zaměstnán jinou činností. 
Jestliže nastavíte příliš velkou hodnotu, bude se těžko ladit na přijímaný 
signál, protože se zvětší zpoždění dekódovaného signálu.



<Priority>
V default nastavení dává MMTTY poměrně vysokou prioritu zpracování zvukového 
signálu. Jestliže je odezva na povely zadávané v hlavním okně programu příliš 
pomalá, zkuste tuto prioritu snížit. Jestliže je vysílaný signál přerušován, 
zkuste tuto prioritu zvýšit. Priorita "Higher" a výše bude akceptována 
procesorem Pentium 100 a lepším. 
      Normal:   Zpracování zvuku má normální prioritu
      Higher:   Zpracování zvuku má o jeden stupeň vyšší prioritu
      Highest:  Zpracování zvuku má o dva stupně vyšší prioritu
      Critical: Zpracování zvuku má nejvyšší prioritu



<Clock>
Hodnota Clock specifikuje kmitočet, použitý pro vzorkování. Obvykle však není 
kmitočet zvukové karty příliš přesný. V tomto případě umožňuje MMTTY 
specifikovat pro vzorkování odlišný kmitočet. Při nastavení jiného kmitočtu 
musíte vždy restartovat program, aby se projevila změna.



Chyba vzorkovacího kmitočtu způsobuje chybu kmitočtu pro zpracování signálu a 
chyby rychlosti při kódování/dekódování.



RTTY používá asynchronní kód, takže umožňuje až 5% chybu časování signálu. 
Jestliže je však chyba vzorkování značná, může to být jednou z příčin zvýšené 
chybovosti znaků.



Před zahájením kalibrace se ujistěte, že vaše zařízení a PC je zahřáto na 
správnou provozní teplotu.



Kalibrace s použitím čítače



Krok 1: Nastavte Clock na 11025 Hz.
Krok 2: Nastavte kmitočet Mark na 2000 Hz.
Krok 3: Stiskněte tlačítko TX (nevysílejte žádné, ani Diddle znaky).
Krok 4: Měřte kmitočet na výstupu zvukové karty.
Jestliže je změřený kmitočet např. 2010 Hz, skutečný vzorkovací kmitočet 
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vypočtete X = 11025 x změřený kmitočet/kmitočet Mark
            = 11025 x 2010/2000
            = 11080.125 Hz
Nyní nastavte Clock na 11080.



Kalibrace s použitím vysílače kmitočtového standardu (WWV, JJY)



Zvolte demodulátor IIR nebo FIR.
Krok 1: Nastavte kmitočet Mark na 1000 Hz.
Krok 2: Nalaďte přijímač v módu AM nebo SSB na WWV.
Krok 3: V módu SSB nalaďte přijímač tak, aby vteřinové tiky přesahovaly indikaci 
kmitočtu Mark.
Krok 4: Stiskněte tlačítko "Adj" v menu Option/Setup MMTTY/Misc.



V okně uvidíte dvě vertikální linky. Měňte Clock tak, aby tyto linky byly přesně 
svislé. Jestliže se odchylují doprava, nastavte vyšší hodnotu Clock a naopak.



Zjištěná hodnota Clock může být použita ve všech ostatních programech (např. pro 
PSK31), které její nastavení umožňují. Pokud je pro nastavení použit údaj ppm, 
vypočítáte jej takto:
ppm = (Clock - 11025) x 1 000 000 / 11025 



22. Test



Pokud zvolíte v menu Option "Test", MMTTY bude generovat testovací signál jako 
vstupní. Horší poměr signál/šum můžete simulovat přivedenim šumového signálu z 
přijímače na vstup zvukové karty.



23. Jazyk



MMTTY automaticky načte informaci o národním prostředí z Windows při prvním 
spuštění. Tím se inicializují příslušné znakové sady a hlášení programu. 



V našem prostředí to znamená, že se použije anglická, nikoliv japonská verze. 
Pokud budete chtít používat tento a další soubory nápovědy v českém jazyce, 
přejmenujte tento soubor na MMTTY.TXT (další na MMTTYLOG.TXT atd.). Pak je 
budete moci spouštět volbami z menu Help.



24. Různé informace



Samozřejmě nejste nuceni používat přednastavený kmitočet Mark 2125 Hz. Podle 
zkušeností autora (a překladatele - pozn. OK2WO) však vyhovuje hodnota okolo 
2000 Hz pro mnoho transceiverů. V každém případě je dobré používat kmitočet 
vyšší než 1800 Hz, což umožňuje potlačit vysílání druhé a dalších harmonických 
přímo transceiverem. Hodnotu kmitočtu Mark a zdvihu můžete přednastavit v okénku 
Ham (Setup MMTTY...) a kdykoliv zapnout stisknutím tlačítka Ham. 



Hodnota kmitočtu musí odpovídat kmitočtovému pásmu filtru ve vašem transceiveru. 
Pokud používáte pro vysílání FSK, zapnete mód RTTY a příslušné kmitočty můžete 
obvykle nastavit v Setupu vašeho transceiveru. Pokud používáte AFSK v módu SSB 
(LSB nebo USB), budete asi chtít používat úzký CW filtr. U většiny transceiverů 
budete muset tento filtr označit "jako" SSB, a příslušné kmitočtové pásmo 
zjistit pozorováním šumového signálu na vodopádu, nebo doladit pomocí IF shiftu 
(PBT u tcvr Icom). 
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Transceivery obvykle zobrazují v módu SSB kmitočet potlačené nosné, Carrier. 
Skutečně vysílaný kmitočet Mark vypočítáte jako 
Carrier - Mark pro LSB a Carrier + Mark pro USB.



25. Šíření programu



MMTTY je freeware. Všechna práva (copyright) náleží autoru programu JE3HHT. 
Autor nijak neomezuje pořizování kopií a šíření programu a spoléhá na dobrou 
vůli uživatelů. MMTTY je vydáván bez podpory a bez záruky na jakékoliv škody, 
které by mohlo jeho používání způsobit.



Poslední verze programu je vždy nejdříve uveřejněna na internetové adrese 
http://plaza27.mbn.or.jp/~je3hht.



Jestliže máte nějaké dotazy k programu, můžete zaslat E-mail přímo autorovi na 
adresu je3hht@jarl.com. Vzhledem k značnému zatížení autora však doporučuji 
využívat raději reflektor na adrese MMTTY@egroups.com (pozn. OK2WO). Pro dotazy 
v češtině můžete používat adresu ok2wo@vycom.cz, diskuzní klub 
Digimody@pandora.cz nebo 
prostřednictví stránek http://www.vycom.cz/ok2wo.



26. Autorův komentář



Pracuji módem PSK31 od roku 1999, ale byl jsem velmi zvědav, co jsou 
charakteristické zvuky na kmitočtech výše od PSK pásma. Také jsem chtěl přijímat 
RTTY, ale neměl jsem modem. Takže jsem začal pracovat na prvním prototypu 
demodulátoru, který se jmenoval RTTYDEM, a později na programu MMTTY, který by 
umožnil dvoustranné spojení.



Zvláštní poděkování patří těm, kdo pomáhají s vývojem programu:
      * Fumio    JA1HQV  který zaslal mnoho užitečných komentářů
      * Nori     JA1WSK  který pomohl s vytvořením anglické verze
      * Oba      JA7UDE  který nabídl překlad helpu do angličtiny
      * Bill     KB4IJ   který založil reflektor v egroups
      * Andy     KE2EOQ  který napsal anglický help v html s obrázky
      * Ken      VE5KC   který založil anglickou domácí stránku      



                   programu http://geocities.com/mmtty_rtty



Jsem vám opravdu zavázán, přátelé.



Do programu MMTTY jsem zabudoval některé kontestové funkce, které jsem však 
zkoušel pouze v několika málo kontestech. Vzhledem k tomu nemusí být plně 
funkční, takže bych je rád časem vylepšil.



27. Historie změn



V další části je popsána historie vývoje verzí programu. Domnívám se, že překlad 
této obsažné části není nutný, proto ponechávám zbytek textu v angličtině. 
Současně se omlouvám za některé nepřesnosti a chyby, jichž jsem se dopustil 
nechtěně (kdo je dokonalý?) nebo i úmyslně (nejde o doslovný překlad, takže jsem 
si dovolil pár poznámek z vlastních zkušeností). 
Děkuji za pochopení - OK2WO.



[V1.00 2000-06-30]
Released the initial version.
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[V1.01 2000-07-01]
Added the control of the buffer size for the sound card.
Revised manual.



[V1.02 2000-07-01]
Got the input window size stored into the INI file.
Added a logging function



[V1.03 2000-07-04]
Corrected the bug of the Water Fall, which would not be displayed in a certain 
256-color video adapter.



[V1.04 2000-07-05]
Added pre-filters.
Added the display of filtering shapes.
Revised minor points and added some functions.



[V1.05 2000-07-06]
Placed the control box for the LPF in the main menu window.
Got the colors of the water fall, receive window, and transmit window be user 
customizable.



[V1.06 2000-07-07]
Corrected the bug with respect to the search function of log files.



[V1.07 2000-07-07]
Supported FSK transmission (thanks to JA7DHJ).



[V1.08 2000-07-08]
Corrected minor bugs.



[V1.09 2000-07-08]
Added an LMS filter in front of the demodulator.



[V1.10 2000-07-08]
Corrected the bug of the order of FSK transmission bits (thanks to JA7DHJ).



[V1.11 2000-07-10]
Added COM5-COM8 as a PTT control port.
Added %g and %f to the macro and predefined messages.
Added an export function for the QSO log.



[V1.12 2000-07-10]
Added an import function for the QSO log from a text file.
Corrected the receive/transmit switching bug in the FSK mode (thanks to JA1FQI).



[V1.13 2000-07-11]
Added character wait and diddle wait (thanks to JA1IQV).
Added the receiver window clear button (thanks to JA3LGD).



[V1.14 2000-07-11]
Improved the LMS function.



[V1.15 2000-07-11]
Corrected the bug induced in Version 1.14.  MMTTY could not be started.



[V1.16 2000-07-12]
Added short-cut keys to the Macro buttons (thanks to JA1IQV).
Modified the timing for automatic TX to RX switching.
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[V1.17 2000-07-12]
Added import/export function for LOG200 data file.
Added an XY scope (thanks fot JA1IQV).



[V1.18 2000-07-12]
Changed the default of the frequency discriminator from FIR to IIR.



[V1.19 2000-07-12]
Got the mark frequency displayed horizontally in the XY scope (thanks to 
JA1IQV).



[V1.20 2000-07-13]
Improved the XY scope display.
Added a limiter amplifier in the demodulator (thanks to 7L1CUH and JA1IQV).
Removed an AGC from the demodulator.



[V1.21 2000-07-15]
Added the sound recorder/player (thanks to 7L1CUH).



[V1.22  2000-07-15]
Added the display of the frequency characteristics of the IIR resonator.
Added the size options for the XY scope.
Added the Inv output of the LMS.
Improved the sound recorder/player function.



[V1.23  2000-07-16]
Routed the output of the sound player to the sound card.
Added the PLL demodulator.
Added the menu for the player position.



[V1.24  2000-07-18]
Changed the slider for character wait and diddle wait to an A-type volume.
Added a play button to the oscilloscope.
Uploaded the specifications of signal processing used in MMTTY (digital.txt).
Revised minor items.



[V1.25  2000-07-19]
Removed the output to DTR (it does not function).
Added a data converter for Turbo Hamlog.
Made short-cut keys customizable.



[V1.26  2000-07-20]
Improved the logging facility.
Corrected the bug, which did not record precedent and succeeding spaces in macro 
(thanks to 7L1CUH).
Added the priority controller for sound processing (thanks to JH1SWD).



[V1.27  2000-07-21]
Changed the priority default from Critical to Highest (thanks to JH1SWD).
Corrected minor bugs.



[V1.28  2000-07-21]
Revised the Turbo Hamlog MMTTY converter, which did not copy T (thanks to 
JH1SWD).



[V1.29  2000-07-22]
Added a retry operation in opening a sound card (thanks to JA6VAG).
Revised minor points.



[V1.30  2000-07-23]
Change the default setting of RX-stop bit from 1.42 to 1.
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Corrected a bug in Turbo Hamlog to MMTTY converter (thanks to JH1SWD).
Added an On/Off switch for the control panel display.
Added control panel size options.



[V1.31  2000-07-23]
Improved the conversion operation of log files (thanks to JH1SWD).



[V1.32  2000-07-23]
Revised asking messages (thanks to JH1SWD).
Added a program menu (thanks to JH1SWD and JA1IQV).



[V1.33  2000-07-23]
Added a current directory for executing another program.
Improved the squelch.



[V1.34  2000-07-26]
Added an English mode (thanks to HL1AQ).
Added the local echo option for a low-speed CPU.
Added an option with which the macro text is transmitted through the input 
window.



[V1.35  2000-07-26]
Corrected the bug that causes an error for the very first log data.



[V1.36  2000-07-27]
Improved minor points.



[V1.37  2000-07-28]
Added the UTC display in the log.
Added an automatic language selection.



[V1.38  2000-07-28]
Added an option which reverses the XY scope rotation (thanks to JA9AVA).
Improved the squelch.
Added the wait diddle out option.



[V1.39  2000-07-30]
Removed Limit button.
Added Net button.
Change the default value of the DX button to 100.
Added a contest mode for recording MyRST with a mouse.
Added LARGE in the control panel size.



[V1.40  2000-07-30]
Got the squelch level displayed even when the squelch is turned off.
Added the HAM mode for AFC shift algorithm.
Corrected the NET button function.
Added short-cut keys for editing macro buttons (thanks to JA1IQV).
Added %s to macro.



[V1.41  2000-08-01]
Added the IIR LPF.
Added the frequency shape display for integrators.
Revised minor points.



[V1.42  2000-08-02]
Added an option for the XY scope quality.
Reduced the effect of phase distortion caused by the limiter in the XY scope.



[V1.43  2000-08-02]
Added the over sampling selection for the limiter.
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[V1.44  2000-08-04]
Added the adjustment function of the sound card clock (thanks to JA1WSK).



[V1.45  2000-08-04]
Got the JJY tick sound usable for adjusting the sound card clock.



[V1.46  2000-08-05]
Added the option with which the FSK can send data in pace with UART.
Revised minor points.



[V1.47  2000-08-06]
Improved the timing of TX/RX switching when Diddle is on.



[V1.48  2000-08-06]
Added Wait Timer for Diddle (thanks to JA1IQV).
Added the force out option for LTR/FIG codes (thanks to JA1IQV).



[V1.49  2000-08-07]
Addes ^ to predefine messages (thanks to JA1IQV).
Revised minor points.



[V1.50  2000-08-08]
Improved the asking message speed in a slow PC.



[V1.51  2000-08-08]
Improved the response in a Pentium 75-MHz PC.
Removed several switches that are no longer used.
Released more CPU power when suspended.
Added the description how to speed up the operation even in a slow PC.



[V1.52  2000-08-10]
Added the function with which the shift width can be changed by key (thanks to 
JA3KWZ).
Added an FSK algorithm to the AFC (thanks to JA3KWZ).
Added ~, [, and ] to macro.
Stopped transmitting diddle 0.25 seconds after the switch to TX.
Revised minor bugs.



[V1.53 2000-8-12]
Added shift width options, 220Hz/240Hz, to the AFC.
Added the gain control for FFT.
Revised minor points.



[V1.54]
Added a short-cut key “Ctrl+BS,” which erases a not-transmitted line (thanks to 
JA1IQV).
Added # to the macro (thanks to JH8WIG).
Added %E to the macro (thanks to JA1IQV).
Added an instant conversion function to the keyword reference (thanks to 
JG1GGU).



[V1.55]
Changed the diddle default from NONE to LTR (thanks to K6STI).
Added an option, which disables REV at transmitting (thanks to W6/G0AZT).
Increased the number of drop list of the predefined message (thanks to JE4CIL).



[V1.56]
Corrected the Dsub pin assignment in the MMTTY.TXT (thanks to MMTTY group).
Changed the lower limit of the mark frequency to 300 Hz (thanks to MMTTY group).
Added a short-cut to clear the receiving window (thanks to MMTTY group).
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Added ESC to the short-cut keys (thanks to MMTTY group).
Added an export function to ADIF (thanks to JA5HRE and MMTTY group).
Added the UTC option to the time stamp (thanks to MMTTY group).
Corrected a bug in the UTC display in the QSO data (thanks to MMTTY group).
Removed 599 button; instead added a band box.



[V1.57  2000-08-24]
Changed the call search to be invoked immediately by clicking a call sign 
(thanks to MMTTY group)
Added an option for WORD OUT.
Added a running mode and an S&P mode for contests (thanks to MMTTY group)
Added Setup Help and HTML Help menus (thanks to MMTTY group)
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Tabulka mezinárodních volacích znaků


2AA-2AZ 2BA-2BZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
2CA-2CZ 2DA-2DZ
2EA-2EZ 2FA-2FZ
2GA-2GZ 2HA-2HZ
2IA-2IZ 2JA-2JZ
2KA-2KZ 2LA-2LZ
2MA-2MZ 2NA-2NZ
2OA-2OZ 2PA-2PZ
2QA-2QZ 2RA-2RZ
2SA-2SZ 2TA-2TZ
2UA-2UZ 2VA-2VZ
2WA-2WZ 2XA-2XZ
2YA-2YZ 2ZA-2ZZ


3AA-3AZ Monaco (Principality of)


3BA-3BZ Mauritius (Republic of)


3CA-3CZ Equatorial Guinea (Republic of)


3DA-3DM Swaziland (Kingdom of)


3DN-3DZ Fiji (Republic of)


3EA-3EZ 3FA-3FZ Panama (Republic of)


3GA-3GZ Chile


3HA-3HZ 3IA-3IZ China (People's Republic of)
3JA-3JZ 3KA-3KZ
3LA-3LZ 3MA-3MZ
3NA-3NZ 3OA-3OZ
3PA-3PZ 3QA-3QZ
3RA-3RZ 3SA-3SZ
3TA-3TZ 3UA-3UZ


3VA-3VZ Tunisia


3WA-3WZ Viet Nam (Socialist Republic of)


3XA-3XZ Guinea (Republic of)


3YA-3YZ Norway


3ZA-3ZZ Poland (Republic of)


4AA-4AZ 4BA-4BZ Mexico
4CA-4CZ
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4DA-4DZ 4EA-4EZ Philippines (Republic of the)
4FA-4FZ 4GA-4GZ
4HA-4HZ 4IA-4IZ


4JA-4JZ 4KA-4KZ Azerbaijani Republic


4LA-4LZ Georgia


4MA-4MZ Venezuela (Bolivarian Republic of)


4NA-4NZ 4OA-4OZ


4PA-4PZ 4QA-4QZ Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)
4RA-4RZ 4SA-4SZ


4TA-4TZ Peru


4UA-4UZ United Nations


4VA-4VZ Haiti (Republic of)


4WA-4WZ Timor-Leste (Democratic Republic of)


4XA-4XZ Israel (State of)


4YA-4YZ International Civil Aviation Organization


4ZA-4ZZ Israel (State of)


5AA-5AZ Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya


5BA-5BZ Cyprus (Republic of)


5CA-5CZ 5DA-5DZ Morocco (Kingdom of)
5EA-5EZ 5FA-5FZ
5GA-5GZ


5HA-5HZ 5IA-5IZ Tanzania (United Republic of)


5JA-5JZ 5KA-5KZ Colombia (Republic of)


5LA-5LZ 5MA-5MZ Liberia (Republic of)


5NA-5NZ 5OA-5OZ Nigeria (Federal Republic of)


5PA-5PZ 5QA-5QZ Denmark


5RA-5RZ 5SA-5SZ Madagascar (Republic of)


5TA-5TZ Mauritania (Islamic Republic of)


5UA-5UZ Niger (Republic of the)


Ex. Serbia and Montenegro *
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5VA-5VZ Togolese Republic


5WA-5WZ Samoa (Independent State of)


5XA-5XZ Uganda (Republic of)


5YA-5YZ 5ZA-5ZZ Kenya (Republic of)


6AA-6AZ 6BA-6BZ Egypt (Arab Republic of)


6CA-6CZ Syrian Arab Republic


6DA-6DZ 6EA-6EZ Mexico
6FA-6FZ 6GA-6GZ
6HA-6HZ 6IA-6IZ
6JA-6JZ


6KA-6KZ 6LA-6LZ Korea (Republic of)
6MA-6MZ 6NA-6NZ


6OA-6OZ Somali Democratic Republic


6PA-6PZ 6QA-6QZ Pakistan (Islamic Republic of)
6RA-6RZ 6SA-6SZ


6TA-6TZ 6UA-6UZ Sudan (Republic of the)


6VA-6VZ 6WA-6WZ Senegal (Republic of)


6XA-6XZ Madagascar (Republic of)


6YA-6YZ Jamaica


6ZA-6ZZ Liberia (Republic of)


7AA-7AZ 7BA-7BZ Indonesia (Republic of)
7CA-7CZ 7DA-7DZ
7EA-7EZ 7FA-7FZ
7GA-7GZ 7HA-7HZ
7IA-7IZ


7JA-7JZ 7KA-7KZ Japan
7LA-7LZ 7MA-7MZ
7NA-7NZ


7OA-7OZ Yemen (Republic of)


7PA-7PZ Lesotho (Kingdom of)


7QA-7QZ Malawi


7RA-7RZ Algeria (People's Democratic Republic of)
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7SA-7SZ Sweden


7TA-7TZ 7UA-7UZ Algeria (People's Democratic Republic of)
7VA-7VZ 7WA-7WZ
7XA-7XZ 7YA-7YZ


7ZA-7ZZ Saudi Arabia (Kingdom of)


8AA-8AZ 8BA-8BZ Indonesia (Republic of)
8CA-8CZ 8DA-8DZ
8EA-8EZ 8FA-8FZ
8GA-8GZ 8HA-8HZ
8IA-8IZ


8JA-8JZ 8KA-8KZ Japan
8LA-8LZ 8MA-8MZ
8NA-8NZ


8OA-8OZ Botswana (Republic of)


8PA-8PZ Barbados


8QA-8QZ Maldives (Republic of)


8RA-8RZ Guyana


8SA-8SZ Sweden


8TA-8TZ 8UA-8UZ India (Republic of)
8VA-8VZ 8WA-8WZ
8XA-8XZ 8YA-8YZ


8ZA-8ZZ Saudi Arabia (Kingdom of)


9AA-9AZ Croatia (Republic of)


9BA-9BZ 9CA-9CZ Iran (Islamic Republic of)
9DA-9DZ


9EA-9EZ 9FA-9FZ Ethiopia (Federal Democratic Republic of)


9GA-9GZ Ghana


9HA-9HZ Malta


9IA-9IZ 9JA-9JZ Zambia (Republic of)


9KA-9KZ Kuwait (State of)


9LA-9LZ Sierra Leone


9MA-9MZ Malaysia
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9NA-9NZ Nepal


9OA-9OZ 9PA-9PZ Democratic Republic of the Congo
9QA-9QZ 9RA-9RZ
9SA-9SZ 9TA-9TZ


9UA-9UZ Burundi (Republic of)


9VA-9VZ Singapore (Republic of)


9WA-9WZ Malaysia


9XA-9XZ Rwanda (Republic of)


9YA-9YZ 9ZA-9ZZ Trinidad and Tobago


A2A-A2Z Botswana (Republic of)


A3A-A3Z Tonga (Kingdom of)


A4A-A4Z Oman (Sultanate of)


A5A-A5Z Bhutan (Kingdom of)


A6A-A6Z United Arab Emirates


A7A-A7Z Qatar (State of)


A8A-A8Z Liberia (Republic of)


A9A-A9Z Bahrain (Kingdom of)


AAA-AAZ ABA-ABZ United States of America
ACA-ACZ ADA-ADZ
AEA-AEZ AFA-AFZ
AGA-AGZ AHA-AHZ
AIA-AIZ AJA-AJZ
AKA-AKZ ALA-ALZ


AMA-AMZ ANA-ANZ Spain
AOA-AOZ


APA-APZ AQA-AQZ Pakistan (Islamic Republic of)
ARA-ARZ ASA-ASZ


ATA-ATZ AUA-AUZ India (Republic of)
AVA-AVZ AWA-AWZ


AXA-AXZ Australia


AYA-AYZ AZA-AZZ Argentine Republic


BAA-BAZ BBA-BBZ China (People's Republic of)
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BCA-BCZ BDA-BDZ
BEA-BEZ BFA-BFZ
BGA-BGZ BHA-BHZ
BIA-BIZ BJA-BJZ
BKA-BKZ BLA-BLZ
BMA-BMZ BNA-BNZ
BOA-BOZ BPA-BPZ
BQA-BQZ BRA-BRZ
BSA-BSZ BTA-BTZ
BUA-BUZ BVA-BVZ
BWA-BWZ BXA-BXZ
BYA-BYZ BZA-BZZ


C2A-C2Z Nauru (Republic of)


C3A-C3Z Andorra (Principality of)


C4A-C4Z Cyprus (Republic of)


C5A-C5Z Gambia (Republic of the)


C6A-C6Z Bahamas (Commonwealth of the)


C7A-C7Z World Meteorological Organization


C8A-C8Z C9A-C9Z Mozambique (Republic of)


CAA-CAZ CBA-CBZ Chile
CCA-CCZ CDA-CDZ
CEA-CEZ


CFA-CFZ CGA-CGZ Canada
CHA-CHZ CIA-CIZ
CJA-CJZ CKA-CKZ


CLA-CLZ CMA-CMZ Cuba


CNA-CNZ Morocco (Kingdom of)


COA-COZ Cuba


CPA-CPZ Bolivia (Republic of)


CQA-CQZ CRA-CRZ Portugal
CSA-CSZ CTA-CTZ
CUA-CUZ


CVA-CVZ CWA-CWZ Uruguay (Eastern Republic of)
CXA-CXZ


CYA-CYZ CZA-CZZ Canada
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D2A-D2Z D3A-D3Z Angola (Republic of)


D4A-D4Z Cape Verde (Republic of)


D5A-D5Z Liberia (Republic of)


D6A-D6Z Comoros (Union of the)


D7A-D7Z D8A-D8Z Korea (Republic of)
D9A-D9Z


DAA-DAZ DBA-DBZ Germany (Federal Republic of)
DCA-DCZ DDA-DDZ
DEA-DEZ DFA-DFZ
DGA-DGZ DHA-DHZ
DIA-DIZ DJA-DJZ
DKA-DKZ DLA-DLZ
DMA-DMZ DNA-DNZ
DOA-DOZ DPA-DPZ
DQA-DQZ DRA-DRZ


DSA-DSZ DTA-DTZ Korea (Republic of)


DUA-DUZ DVA-DVZ Philippines (Republic of the)
DWA-DWZ DXA-DXZ
DYA-DYZ DZA-DZZ


E2A-E2Z Thailand


E3A-E3Z Eritrea


E4A-E4Z Palestinian Authority (based on Resolution 99 of PP-98)


E5A-E5Z New Zealand - Cook Islands


EAA-EAZ EBA-EBZ Spain
ECA-ECZ EDA-EDZ
EEA-EEZ EFA-EFZ
EGA-EGZ EHA-EHZ


EIA-EIZ EJA-EJZ Ireland


EKA-EKZ Armenia (Republic of)


ELA-ELZ Liberia (Republic of)


EMA-EMZ ENA-ENZ Ukraine
EOA-EOZ


EPA-EPZ EQA-EQZ Iran (Islamic Republic of)


ERA-ERZ Moldova (Republic of)
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ESA-ESZ Estonia (Republic of)


ETA-ETZ Ethiopia (Federal Democratic Republic of)


EUA-EUZ EVA-EVZ Belarus (Republic of)
EWA-EWZ


EXA-EXZ Kyrgyz Republic


EYA-EYZ Tajikistan (Republic of)


EZA-EZZ Turkmenistan


FAA-FAZ FBA-FBZ France
FCA-FCZ FDA-FDZ
FEA-FEZ FFA-FFZ
FGA-FGZ FHA-FHZ
FIA-FIZ FJA-FJZ
FKA-FKZ FLA-FLZ
FMA-FMZ FNA-FNZ
FOA-FOZ FPA-FPZ
FQA-FQZ FRA-FRZ
FSA-FSZ FTA-FTZ
FUA-FUZ FVA-FVZ
FWA-FWZ FXA-FXZ
FYA-FYZ FZA-FZZ


GAA-GAZ GBA-GBZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
GCA-GCZ GDA-GDZ
GEA-GEZ GFA-GFZ
GGA-GGZ GHA-GHZ
GIA-GIZ GJA-GJZ
GKA-GKZ GLA-GLZ
GMA-GMZ GNA-GNZ
GOA-GOZ GPA-GPZ
GQA-GQZ GRA-GRZ
GSA-GSZ GTA-GTZ
GUA-GUZ GVA-GVZ
GWA-GWZ GXA-GXZ
GYA-GYZ GZA-GZZ


H2A-H2Z Cyprus (Republic of)


H3A-H3Z Panama (Republic of)


H4A-H4Z Solomon Islands


H6A-H6Z H7A-H7Z Nicaragua


H8A-H8Z H9A-H9Z Panama (Republic of)


HAA-HAZ Hungary (Republic of)
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HBA-HBZ Switzerland (Confederation of)


HCA-HCZ HDA-HDZ Ecuador


HEA-HEZ Switzerland (Confederation of)


HFA-HFZ Poland (Republic of)


HGA-HGZ Hungary (Republic of)


HHA-HHZ Haiti (Republic of)


HIA-HIZ Dominican Republic


HJA-HJZ HKA-HKZ Colombia (Republic of)


HLA-HLZ Korea (Republic of)


HMA-HMZ Democratic People's Republic of Korea


HNA-HNZ Iraq (Republic of)


HOA-HOZ HPA-HPZ Panama (Republic of)


HQA-HQZ HRA-HRZ Honduras (Republic of)


HSA-HSZ Thailand


HTA-HTZ Nicaragua


HUA-HUZ El Salvador (Republic of)


HVA-HVZ Vatican City State


HWA-HWZ HXA-HXZ France
HYA-HYZ


HZA-HZZ Saudi Arabia (Kingdom of)


IAA-IAZ IBA-IBZ Italy
ICA-ICZ IDA-IDZ
IEA-IEZ IFA-IFZ
IGA-IGZ IHA-IHZ
IIA-IIZ IJA-IJZ
IKA-IKZ ILA-ILZ
IMA-IMZ INA-INZ
IOA-IOZ IPA-IPZ
IQA-IQZ IRA-IRZ
ISA-ISZ ITA-ITZ
IUA-IUZ IVA-IVZ
IWA-IWZ IXA-IXZ
IYA-IYZ IZA-IZZ
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J2A-J2Z Djibouti (Republic of)


J3A-J3Z Grenada


J4A-J4Z Greece


J5A-J5Z Guinea-Bissau (Republic of)


J6A-J6Z Saint Lucia


J7A-J7Z Dominica (Commonwealth of)


J8A-J8Z Saint Vincent and the Grenadines


JAA-JAZ JBA-JBZ Japan
JCA-JCZ JDA-JDZ
JEA-JEZ JFA-JFZ
JGA-JGZ JHA-JHZ
JIA-JIZ JJA-JJZ
JKA-JKZ JLA-JLZ
JMA-JMZ JNA-JNZ
JOA-JOZ JPA-JPZ
JQA-JQZ JRA-JRZ
JSA-JSZ


JTA-JTZ JUA-JUZ Mongolia
JVA-JVZ


JWA-JWZ JXA-JXZ Norway


JYA-JYZ Jordan (Hashemite Kingdom of)


JZA-JZZ Indonesia (Republic of)


KAA-KAZ KBA-KBZ United States of America
KCA-KCZ KDA-KDZ
KEA-KEZ KFA-KFZ
KGA-KGZ KHA-KHZ
KIA-KIZ KJA-KJZ
KKA-KKZ KLA-KLZ
KMA-KMZ KNA-KNZ
KOA-KOZ KPA-KPZ
KQA-KQZ KRA-KRZ
KSA-KSZ KTA-KTZ
KUA-KUZ KVA-KVZ
KWA-KWZ KXA-KXZ
KYA-KYZ KZA-KZZ


L2A-L2Z L3A-L3Z Argentine Republic
L4A-L4Z L5A-L5Z
L6A-L6Z L7A-L7Z
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L8A-L8Z L9A-L9Z


LAA-LAZ LBA-LBZ Norway
LCA-LCZ LDA-LDZ
LEA-LEZ LFA-LFZ
LGA-LGZ LHA-LHZ
LIA-LIZ LJA-LJZ
LKA-LKZ LLA-LLZ
LMA-LMZ LNA-LNZ


LOA-LOZ LPA-LPZ Argentine Republic
LQA-LQZ LRA-LRZ
LSA-LSZ LTA-LTZ
LUA-LUZ LVA-LVZ
LWA-LWZ


LXA-LXZ Luxembourg


LYA-LYZ Lithuania (Republic of)


LZA-LZZ Bulgaria (Republic of)


MAA-MAZ MBA-MBZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MCA-MCZ MDA-MDZ
MEA-MEZ MFA-MFZ
MGA-MGZ MHA-MHZ
MIA-MIZ MJA-MJZ
MKA-MKZ MLA-MLZ
MMA-MMZ MNA-MNZ
MOA-MOZ MPA-MPZ
MQA-MQZ MRA-MRZ
MSA-MSZ MTA-MTZ
MUA-MUZ MVA-MVZ
MWA-MWZ MXA-MXZ
MYA-MYZ MZA-MZZ


NAA-NAZ NBA-NBZ United States of America
NCA-NCZ NDA-NDZ
NEA-NEZ NFA-NFZ
NGA-NGZ NHA-NHZ
NIA-NIZ NJA-NJZ
NKA-NKZ NLA-NLZ
NMA-NMZ NNA-NNZ
NOA-NOZ NPA-NPZ
NQA-NQZ NRA-NRZ
NSA-NSZ NTA-NTZ
NUA-NUZ NVA-NVZ
NWA-NWZ NXA-NXZ
NYA-NYZ NZA-NZZ


OAA-OAZ OBA-OBZ Peru
OCA-OCZ
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ODA-ODZ Lebanon


OEA-OEZ Austria


OFA-OFZ OGA-OGZ Finland
OHA-OHZ OIA-OIZ
OJA-OJZ


OKA-OKZ OLA-OLZ Czech Republic


OMA-OMZ Slovak Republic


ONA-ONZ OOA-OOZ Belgium
OPA-OPZ OQA-OQZ
ORA-ORZ OSA-OSZ
OTA-OTZ


OUA-OUZ OVA-OVZ Denmark
OWA-OWZ OXA-OXZ
OYA-OYZ OZA-OZZ


P2A-P2Z Papua New Guinea


P3A-P3Z Cyprus (Republic of)


P4A-P4Z Netherlands (Kingdom of the) - Aruba


P5A-P5Z P6A-P6Z Democratic People's Republic of Korea
P7A-P7Z P8A-P8Z
P9A-P9Z


PAA-PAZ PBA-PBZ Netherlands (Kingdom of the)
PCA-PCZ PDA-PDZ
PEA-PEZ PFA-PFZ
PGA-PGZ PHA-PHZ
PIA-PIZ


PJA-PJZ Netherlands (Kingdom of the) - Netherlands Antilles


PKA-PKZ PLA-PLZ Indonesia (Republic of)
PMA-PMZ PNA-PNZ
POA-POZ


PPA-PPZ PQA-PQZ Brazil (Federative Republic of)
PRA-PRZ PSA-PSZ
PTA-PTZ PUA-PUZ
PVA-PVZ PWA-PWZ
PXA-PXZ PYA-PYZ


PZA-PZZ Suriname (Republic of)
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RAA-RAZ RBA-RBZ Russian Federation
RCA-RCZ RDA-RDZ
REA-REZ RFA-RFZ
RGA-RGZ RHA-RHZ
RIA-RIZ RJA-RJZ
RKA-RKZ RLA-RLZ
RMA-RMZ RNA-RNZ
ROA-ROZ RPA-RPZ
RQA-RQZ RRA-RRZ
RSA-RSZ RTA-RTZ
RUA-RUZ RVA-RVZ
RWA-RWZ RXA-RXZ
RYA-RYZ RZA-RZZ


S2A-S2Z S3A-S3Z Bangladesh (People's Republic of)


S5A-S5Z Slovenia (Republic of)


S6A-S6Z Singapore (Republic of)


S7A-S7Z Seychelles (Republic of)


S8A-S8Z South Africa (Republic of)


S9A-S9Z Sao Tome and Principe (Democratic Republic of)


SAA-SAZ SBA-SBZ Sweden
SCA-SCZ SDA-SDZ
SEA-SEZ SFA-SFZ
SGA-SGZ SHA-SHZ
SIA-SIZ SJA-SJZ
SKA-SKZ SLA-SLZ
SMA-SMZ


SNA-SNZ SOA-SOZ Poland (Republic of)
SPA-SPZ SQA-SQZ
SRA-SRZ


SSA-SSM Egypt (Arab Republic of)


SSN-SSZ STA-STZ Sudan (Republic of the)


SUA-SUZ Egypt (Arab Republic of)


SVA-SVZ SWA-SWZ Greece
SXA-SXZ SYA-SYZ
SZA-SZZ


T2A-T2Z Tuvalu


T3A-T3Z Kiribati (Republic of)
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T4A-T4Z Cuba


T5A-T5Z Somali Democratic Republic


T6A-T6Z Afghanistan


T7A-T7Z San Marino (Republic of)


T8A-T8Z Palau (Republic of)


T9A-T9Z Bosnia and Herzegovina


TAA-TAZ TBA-TBZ Turkey
TCA-TCZ


TDA-TDZ Guatemala (Republic of)


TEA-TEZ Costa Rica


TFA-TFZ Iceland


TGA-TGZ Guatemala (Republic of)


THA-THZ France


TIA-TIZ Costa Rica


TJA-TJZ Cameroon (Republic of)


TKA-TKZ France


TLA-TLZ Central African Republic


TMA-TMZ France


TNA-TNZ Congo (Republic of the)


TOA-TOZ TPA-TPZ France
TQA-TQZ


TRA-TRZ Gabonese Republic


TSA-TSZ Tunisia


TTA-TTZ Chad (Republic of)


TUA-TUZ Côte d'Ivoire (Republic of)


TVA-TVZ TWA-TWZ France
TXA-TXZ


TYA-TYZ Benin (Republic of)
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TZA-TZZ Mali (Republic of)


UAA-UAZ UBA-UBZ Russian Federation
UCA-UCZ UDA-UDZ
UEA-UEZ UFA-UFZ
UGA-UGZ UHA-UHZ
UIA-UIZ


UJA-UJZ UKA-UKZ Uzbekistan (Republic of)
ULA-ULZ UMA-UMZ


UNA-UNZ UOA-UOZ Kazakhstan (Republic of)
UPA-UPZ UQA-UQZ


URA-URZ USA-USZ Ukraine
UTA-UTZ UUA-UUZ
UVA-UVZ UWA-UWZ
UXA-UXZ UYA-UYZ
UZA-UZZ


V2A-V2Z Antigua and Barbuda


V3A-V3Z Belize


V4A-V4Z Saint Kitts and Nevis (Federation of)


V5A-V5Z Namibia (Republic of)


V6A-V6Z Micronesia (Federated States of)


V7A-V7Z Marshall Islands (Republic of the)


V8A-V8Z Brunei Darussalam


VAA-VAZ VBA-VBZ Canada
VCA-VCZ VDA-VDZ
VEA-VEZ VFA-VFZ
VGA-VGZ


VHA-VHZ VIA-VIZ Australia
VJA-VJZ VKA-VKZ
VLA-VLZ VMA-VMZ
VNA-VNZ


VOA-VOZ Canada


VPA-VPZ VQA-VQZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


VRA-VRZ China (People's Republic of) - Hong Kong


VSA-VSZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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VTA-VTZ VUA-VUZ India (Republic of)
VVA-VVZ VWA-VWZ


VXA-VXZ VYA-VYZ Canada


VZA-VZZ Australia


WAA-WAZ WBA-WBZ United States of America
WCA-WCZ WDA-WDZ
WEA-WEZ WFA-WFZ
WGA-WGZ WHA-WHZ
WIA-WIZ WJA-WJZ
WKA-WKZ WLA-WLZ
WMA-WMZ WNA-WNZ
WOA-WOZ WPA-WPZ
WQA-WQZ WRA-WRZ
WSA-WSZ WTA-WTZ
WUA-WUZ WVA-WVZ
WWA-WWZ WXA-WXZ
WYA-WYZ WZA-WZZ


XAA-XAZ XBA-XBZ Mexico
XCA-XCZ XDA-XDZ
XEA-XEZ XFA-XFZ
XGA-XGZ XHA-XHZ
XIA-XIZ


XJA-XJZ XKA-XKZ Canada
XLA-XLZ XMA-XMZ
XNA-XNZ XOA-XOZ


XPA-XPZ Denmark


XQA-XQZ XRA-XRZ Chile


XSA-XSZ China (People's Republic of)


XTA-XTZ Burkina Faso


XUA-XUZ Cambodia (Kingdom of)


XVA-XVZ Viet Nam (Socialist Republic of)


XWA-XWZ Lao People's Democratic Republic


XXA-XXZ China (People's Republic of) - Macao


XYA-XYZ XZA-XZZ Myanmar (Union of)


Y2A-Y2Z Y3A-Y3Z Germany (Federal Republic of)
Y4A-Y4Z Y5A-Y5Z
Y6A-Y6Z Y7A-Y7Z
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Y8A-Y8Z Y9A-Y9Z


YAA-YAZ Afghanistan


YBA-YBZ YCA-YCZ Indonesia (Republic of)
YDA-YDZ YEA-YEZ
YFA-YFZ YGA-YGZ
YHA-YHZ


YIA-YIZ Iraq (Republic of)


YJA-YJZ Vanuatu (Republic of)


YKA-YKZ Syrian Arab Republic


YLA-YLZ Latvia (Republic of)


YMA-YMZ Turkey


YNA-YNZ Nicaragua


YOA-YOZ YPA-YPZ Romania
YQA-YQZ YRA-YRZ


YSA-YSZ El Salvador (Republic of)


YTA-YTZ YUA-YUZ


YVA-YVZ YWA-YWZ Venezuela (Bolivarian Republic of)
YXA-YXZ YYA-YYZ


YZA-YZZ


Z2A-Z2Z Zimbabwe (Republic of)


Z3A-Z3Z The Former Yugoslav Republic of Macedonia


ZAA-ZAZ Albania (Republic of)


ZBA-ZBZ ZCA-ZCZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ZDA-ZDZ ZEA-ZEZ
ZFA-ZFZ ZGA-ZGZ
ZHA-ZHZ ZIA-ZIZ
ZJA-ZJZ


ZKA-ZKZ ZLA-ZLZ New Zealand
ZMA-ZMZ


ZNA-ZNZ ZOA-ZOZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


ZPA-ZPZ Paraguay (Republic of)


ZQA-ZQZ United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland


Ex. Serbia and Montenegro *


Ex. Serbia and Montenegro *
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ZRA-ZRZ ZSA-ZSZ South Africa (Republic of)
ZTA-ZTZ ZUA-ZUZ


ZVA-ZVZ ZWA-ZWZ Brazil (Federative Republic of)
ZXA-ZXZ ZYA-ZYZ
ZZA-ZZZ
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Ze života radioamatérů
Tento  adresář  je  věnován  mimořádným zážitkům,  které  měli  někteří  z nás  štěstí 
prožít.  Na  prvé  místo  mezi  nimi  dozajista  patří  životní  zážitek  +Jindry  Pichla  ex 
OK1CG, jemuž se povedl již před mnoha desítkami let mimořádný čin: v roce 1963 
jako první neameričan získal diplom WACC – „Pracoval se všemi okresy Kalifornie“ – 
s pořadovým číslem 61. Vzpomínal jsem na něj, když jsem v roce 2001 putoval po 
Kalifornii a projížděl zapadlými vesničkami vysoko v horách Sierra Nevady. Bylo mi 
smutno, že v době, kdy diplom obdržel, nikdo z oficialit neměl o jeho úspěch zájem, 
včetně tehdejší  Ústřední sekce rádia  i  redakce Amatérského rádia.  Jindra zemřel 
oficiálně  zapomenut  v roce  1988.  Vzpomeňte  si  na  něj  vy,  až  budete  číst  jeho 
vyprávění o WACC. Je to příběh nejen o nesmírném úsilí, ale i o čistém hamspiritu, 
fungujícímu navzdory studené válce.


Ve svých šestnácti letech jsem měl tři klukovská radioamatérská přání: být alespoň 
chvíli vzácnou DX stanicí, umístit se mezi prvními deseti v některém ze světových 
závodů a podívat  se do Pacifiku.  Patřím mezi  ty  šťastné,  jimž se klukovské sny 
splnily. Dokonce s „bonusem“: moje profesionální zaměření a amatérská posedlost 
se doplňovaly a prolínaly. Dalším příspěvkem je mé splněné třetí přání. Váhal jsem, 
zda  má  v této  příručce  místo.  Jde  však  o  splněný  klukovský  sen,  o  nečekané 
dobrodružství,  o  něco,  co  přesahuje  suchý  technický  popis  –  o  „něco“,  proč  to 
všechno děláme.





		Ze života radioamatérů








Historie prvního diplomu WACC vydaného neameričanovi



Jindra Pytel, OK1CG (+1988)  s doslovem Vládi, OK1IVU



Diplom WACC (Worked All  California  Counties)  je  vydáván za  spojení  se  všemi 
kalifornskými okresy, kterých je 58. Je nesmírně obtížný, a proto jej téměř za 30 let 
jeho existence získalo pouze 61 stanic.  Z toho 57 je kalifornských,  3 v ostatních 
státech USA, a jako první na světě mimo Spojené státy jej získal československý 
amatér. 



Když jsem při jisté příležitosti hovořil o své práci na diplomu WACC, byl jsem vyzván, 
abych o tom napsal.  Věc jistě hodná zveřejnění,  ale neměl jsem do toho mnoho 
chuti, protože zásluhou určitého druhu amatérů se diplomová záležitost stala velmi 
mírně řečeno nepopulární,  a neočekával jsem proto,  že by to mohlo být přijato s 
porozuměním. Stručně pak o WACC psát nelze, protože tento diplom je u nás známý 
velmi málo nebo vůbec ne, a z toho hlediska, jak já jsem jej poznal, už teprve ne. 
Dále pak mám určité pochybnosti o svých literárních schopnostech, pokud se týče 
vyjádření pocitů. 



Posledních pět let strávených na práci pro diplom WACC mohu bez nadsázky nazvat 
nejkrásnějšími v celé mé radioamatérské činnosti a popsat toto období se mi zdá 
proto nesmírně obtížné. Mimoto považuji diplom WACC za nejcennější a nejkrásnější 
vůbec, a nerad bych snížil jeho výjimečné hodnoty tím, kdyby se mi nepodařilo rozdíl 
oproti jiným diplomům úplně vystihnout. 



Na prvním místě bych chtěl zdůraznit, že nejsem lovcem diplomů, i když jsem CHC 
758. Alespoň ne lovcem diplomů bezcenných, a tak diplomová záležitost je v mé 
činnosti snad až na posledním místě. Proto také prvou zmínku o existenci diplomu 
WACC  jsem  nevzal  vůbec  na  vědomí  v  předpokladu,  že  při  množství  a  dobré 
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slyšitelnosti  kalifornských  stanic  v  letech  okolo  maxima  sluneční  činnosti  by  byl 
diplom WACC celkem snadnou záležitosti. 



Když  jsem  pak  ale  jednou  v  době  nemoci  dělal  kontrolu  svých  QSL s  možnou 
vyhlídkou na nějaké ty diplomy, pozastavil jsem se nad slušnou hromádkou svých 
W6-QSL, a jen tak pro zajímavost a ukrácení času jsem zrevidoval svoje vyhlídky. 



Překvapení  bylo  veliké!  Z  potřebných 58  okresů  jsem jich  dal  dohromady všeho 
všudy něco přes 20. Měl jsem téměř všechny při mořské okresy, ale čím dále do 
vnitrozemí, tím to zelo více prázdnotou. 



Věděl jsem sice, že Kalifornie je osídlena převážně při pobřeží, kde jsou milionová 
města,  a  že  je  velmi  hornatá,  ale  skutečnou  představu  o  nepravidelnosti  jejího 
osídlení jsem si mohl udělat teprve tehdy, když se mi dostala do rukou její podrobná 
automobilová  mapa.  Hory  a  zase  hory  a  pouště.  Kalifornie  musí  mít  obrovské 
bohatství  přírodních krás, ale z hlediska kandidáta na diplom WACC to vypadalo 
beznadějně.  Téměř  podél  celé  východní  hranice státu Kalifornie  se  táhne pohoří 
Sierra Nevada, které dosahuje výšky přes 4000 metrů. Druhý horský pás, nazývaný 
Pobřežní pásmo, se táhne ve stejném směru od severu k jihu po západní pobřežní 
hranici státu, a je jen asi o 1000 metrů nižší. V jižní části státu je pak Mohavská 
poušť, kde jsou vyhrazené prostory pro vojenské účely, známé také ze zpráv denního 
tisku. Tak jsem nacházel na mapě spoustu okresů, kde jen několik jednoduchých 
koleček značilo, že počet obyvatel tohoto místa nepřesahuje číslo 200. Dokonce i 
mnoho  přímořských  okresů  je  chudě  osídleno,  a  je  vidět  velké  nahuštěni  kolem 
hlavních měst. 



Prostě vypadalo to z hlediska WACC zoufale, ale to mne právě proto začalo zajímat. 
Nemám rád snadné diplomy, zvláště ne evropské, dělané s 200 W. Další informace, 
získané ve spojeních, můj zájem jen zvyšovaly. Tak od založení diplomu v roce 1935 
do roku 1955, kdy jsem s WACC začal, získalo tento diplom jen 18 stanic, a to jen 
kalifornských, že je i pro samé Kaliforňany považován za mnohem obtížnější, než 
WAZ, a pro cizí stanice nedosažitelný. To rozhodlo. Pokusím se o to "nedosažitelné" 
a podaří-li se mi to, udělám kousek práce pro dobré jméno značky OK! 



Hned od počátku mi bylo jasné, že obvyklým způsobem náhodných spojení nelze 
pracovat. Tím způsobem jej neudělalo mnoho kalifornských amatérů ani po deseti 
letech. To byla jedna z mnoha dalších "povzbudivých informací". Vyjmul jsem proto z 
Call-Booku všechny W6 a dal  do desek pod abecedou.  Dále pak jsem vypsal  z 
podrobné automobilové mapy Kalifornie 2000 měst a vesnic a dal do druhých desek 
rovněž pod abecedu, přičemž vedle každého města byl jeho okres. To všechno proto, 
že okres slyšené stanice lze zjistit jen podle města, a chtěl jsem proto volat jen ty 
stanice, jejichž okres jsem potřeboval. To znamenalo po zaslechnutí nějakého W6 
rychle  najít  jeho adresu a  v  druhém seznamu měst  jeho okres.  Snad se to  zdá 
zdlouhavé,  ale  nic  lepšího  jsem nevymyslel,  a  po  jistém cviku  a  seznámení  se 
zeměpisem Kalifornie mi stačilo jen zjistit jeho město. Tento systém tedy žádal jen 
poslouchat a zase poslouchat. 



Často jsem mnoho hodin ani nesáhl na klíč a bylo to čím dál horší a horší. Ale během 
asi  dvouapůl  roku  byl  celkem  pravidelně  nějaký  ten  přírůstek  až  do  čtyřicátého 
druhého okresu. Pak to začalo být zoufalé. Tak během dvou měsíců každodenního 
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poslechu po dvou až třech hodinách, když jsem si ověřil QTH 30 - 60 různých stanic, 
jsem neslyšel jeden nový okres. To bylo v době maxima slunečních skvrn (sluneční 
činnosti), kdy chodili W6 téměř po celý rok každý den ráno. Třetí měsíc se smůla 
protrhla. Během měsíce června a poloviny července jsem udělal další 3 okresy, slyšel 
čtyřicátý šestý, ale neudělal, a do konce roku jsem dál nepokročil. Dostal jsem se tím 
na hranice možnosti, které mi dával tento poslechový způsob. Zdálo se mi, že už ten 
zbytek nikdy neudělám. Musel jsem pustit WACC na nějaký čas z hlavy a soustředit 
se na jiné věci, protože už jsem nebyl dalek myšlenky kapitulovat. 



Doposud  to  byla  tvrdá,  málo  zajímavá  dřina,  vyžadující  nekonečné  trpělivosti  a 
houževnatosti  a  někdy  i  sebezapření,  protože  mezi  W6  jsem často  slyšel  i  jiné 
vzácné DX, které bych byl potřeboval pro jiné diplomy, ale nesměl jsem ztrácet čas, 
protože se rychle blížilo minimum sluneční aktivity, a tak jsem se plně soustředil jen 
na  W6.  Čím dál  jsem musel  spíš  připustit,  že  předběžné  informace  o  nesmírné 
obtížnosti W ACC nebyly nijak přehnané, a můj respekt k tomuto diplomu se, myslím, 
dostal  na pravou míru. To ale nijak nezmenšilo moje odhodlání dokončit,  co jsem 
začal, a tak když jsem myšlenkově "vyvětral" a začal znovu, nevypadalo to už tak zle. 



Tehdy  jsem  již  měl  nějaké  ty  zkušenosti,  známosti  a  korespondenci  s  několika 
starými hamy. A hlavně začal jsem být se svými 45 okresy v Kalifornii  populární. 
Zdálo se mi také, že dosavadní takový nějaký pasivní postoj k mému snažení se 
měnil v opravdovou snahu pomoci mi, protože jsem přece jen asi narušil tu jejich víru 
v nedosažitelnost WACC pro DX. Neměl jsem však ani jeden důvod k optimismu. 
Těch zbývajících 13 byly okresy, kde nebyl buď vůbec žádný amatér, nebo jeden-
dva, kteří nebyli bud aktivní, nebo pracovali jen na pásmech 3,5 a 7 MHz. 



Ofenzívu  jsem začal  tím,  že  jsem  postavil  drátovou  směrovku  se  ziskem 7  dB, 
soufázový  systém.  Pak  jsem  požádal  QST  o  zveřejnění  krátké  výzvy  všem 
kalifornským  amatérům  o  spolupráci.  Byla  to  pochybná  akce.  Odpověď  přišla 
obratem,  velmi  stručná  a  "povzbudivá":  "WACC  je  velmi  obtížný  i  pro  samotné 
kalifornské amatéry, hi! Bylo by to bezúčelné." 



Nečekal jsem nic jiného. Tenkrát byl vydán první WACC mimo Kalifornii, a získal jej 
W3FYS na východním pobřeží  USA.  Četl  jsem jeho dopis,  jímž děkoval  W6TYQ 
(nyní W7LJZ) za pomoc. Byl nevýslovně šťastný. Napsal jsem mu o radu, jak bych 
měl  postupovat  dál.  Odpověděl  na  Američana  dlouhým  dopisem  a  sděloval,  že 
zbývající okresy musím udělat na skedy, tj. zburcovat k akci stanice, které nevysílají, 
nebo přimět ty, které pracují na jiných pásmech, k přeladění na DX pásmo. A hlídat 
expedice, které občas vyjíždějí do hor. Sdělil dále, že WACC je tvrdá práce a že jej 
dělal 10 roků. To vše mi bylo po získaných zkušenostech jasné, a nedověděl jsem se 
tedy nic nového. 



Na základě již dříve získaných informací o okresech málo amatéry osídlených jsem 
tedy zahájil dopisovou akci. Sta leteckých dopisů putovalo tam a zpět, a zase další 
sta a sta poslechových hodin. 



Získal jsem další přátele a pomocníky, a myslím, že se mi podařilo i s mou bídnou 
angličtinou vyvolat jejich zainteresovanost na mém konečném úspěchu. Slyšel jsem, 
že o mně mluví i korespondují. Poznali, že to myslím vážně, a že bez jejich pomoci 
neuspěji. Tak mi došly cenné písemné informace od neznámých amatérů, získané 



3 z 8











bůh sám ví z kolikáté ruky. Byl jsem třeba volán neznámými stanicemi s informací o 
expedici do hor. V několika případech i sami podobnou cestu jen pro mne podnikali. 



Nebyla to maličkost. V několika případech to představovalo cestu 100 až 150 km, a 
pak výstup do výše nejméně 2000 metrů, odkud teprve bylo možno navázat spojení s 
DX. O to hůře, že pokusy o spojení se musely dít mezi 21.00 až 24.00 hodinou jejich 
času, a našeho 05.00 až 8.00 hod. Obětavost u některých jako by neznala mezí, a se 
zasíláním QSL jsem - až na jeden zatvrzelý případ - neměl potíží, ale ten dokonale 
napravil jiný, konkrétně W6DIX. 



Hned  na  počátku  jsem  čistou  náhodou  udělal  jeden  z  nejobtížnějších  horských 
okresů, K6KAQ. Od té doby jsem pak celé čtyři roky neslyšel nejen jeho, ale kohokoli 
jiného.  Postěžoval  jsem  si  W6DIX.  Ten  mu  nejdřív  dvakrát  napsal,  a  když  to 
nepomohlo, zajel tam osobně a lístek z něj vydoloval. Jak to udělal, nevím. Snad 
coltem. Mezi jejich QTH byla vzdálenost asi 180 km. 



Tutéž službu jsem pak prokázal i já jemu dolováním QSL nejen od našich OK, ale 
také ze sousedních států, ovšem bez toho ježdění, ale celkem úspěšně. 



Zdálo  by  se  tedy,  že  při  takové spolupráci  muselo  všechno  báječně postupovat. 
Zdaleka ale nestačila oboustranná snaha. Vyzvané stanice z jiných pásem neměly 
jen  slabé  výkony  a  antény,  nevyhovující  pro  DX  práci,  ale  neměly  ani  dostatek 
zkušeností s DX provozem. Expedice rovněž používaly slabé výkony a anténa byla 
obyčejně jen půlvlnný horizontální dipól 5 m nad zemí. V obou případech se pak silně 
musely uplatňovat slabé podmínky a rušení kW stanicemi. Expedice také zajížděly 
do  hor  v  sobotu  a  neděli,  kdy  je  na  pásmech  největší  provoz.  A tak  bylo  dost 
zklamání a pracně vykorespondovaný sked skončil neúspěchem. 



Navíc  se  uplatňovala  smůla.  W6DIX,  který  pravidelně  každé  léto  objížděl  téměř 
všechny horské okresy, byl mou největší nadějí. Dostal jsem se s ním do kontaktu 
brzo, ale na pravidelné okružní jízdě okresy jsem ho zastihl jen dvakrát. Příčinou bylo 
těžké onemocnění  jeho manželky a  nakonec smrt.  Jeho žena mu byla  radiovým 
kamarádem a doprovázela jej na všech jeho cestách. Oceňuji proto, že přes velký 
zármutek  nezapomněl  mě  uvědomit  o  zrušení  připravované  expedice,  abych  ho 
marně nevolal. Učinil tak na pásmu několik dní po smrti své ženy. 



Druhý, W6TYQ, který se nabídl, že pro mne objede asi 5 horských okresů, a poslal 
již plán cesty, se mi v udaný den sice ozval, ale z domova s kilowattem. A omlouval 
se, že musí přerušit dovolenou a ihned se stěhovat do státu Oregon, kde je nyní pod 
značkou W7LJZ. 



Za ta  léta  jsem také poznal  všechny rozmary šíření  krátkých vln  z  této  strany a 
doplácel  na  ně  -  nebo  ve  vzácných  případech  byly  výhodou,  jako  při  spojení  s 
58.okresem. Někdy jsem nelitoval ani tak zmařeného spojení, jako spíš toho, který 
pro mne cestu podnikal a marně, jako v případě K6DUU z okresu Merced. Tento pro 
mne podnikl dvakrát cestu do okresu Mariposa, a když se poprvé za noci dostal až 
do výše 2000 m, zjistil, že nejsou vůbec podmínky pro spojení. Při druhém pokusu 
byly podmínky velmi špatné pro přímořské kraje s výhodou pro horské okresy, takže 
já  ho  slyšel  téměř  bez  rušení,  ale  on  měl  silné  rušení  z  W6.  Jen  krátkou dobu 
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zaslechl i on mne, ale spojení se neuskutečnilo. Ještě dlouho a marně jsem ho volal, 
a nikdy nezapomenu na ten pocit hořkosti nad promarněným úsilím nás obou. 



Naše  spolupráce  měla  ještě  jiné  důsledky.  Jeho  dcera,  snad  pod  dojmem  naší 
spolupráce,  která  měla  také  koncesi  a  studovala  na  vysoké  škole,  zvolila  si  za 
disertační práci studii o Československu, která měla obsahovat 50.000 slov na 200 
stranách. Po nezdařených pokusech mne v jednom dopise žádal, zda bych jí mohl 
zaslat  potřebný  studijní  materiál  v  angličtině,  protože  prý  naše  vyslanectví  ve 
Washingtonu na jeho žádost neodpovědělo. Vysvětlil jsem mu, že naše vyslanectví 
určitě  jeho žádost  neobdrželo,  a  že  jsem prostřednictvím OK1IH intervenoval  na 
našem ministerstvu zahraničí, aby zařídilo potřebné. Sám jsem mu pak zaslal asi v 
ceně  100  Kčs  vše,  co  se  mi  podařilo  koupit  v  našich  prodejnách  cizojazyčné 
literatury, a postupně zasílal. Také laskavostí redaktora inž.Cípa z Čs.rozhlasu jsem 
získal nějaký materiál a zaslal přesné časy a kmitočty vysílání našeho KV rozhlasu v 
angličtině. Bohužel, bylo toho všeho velmi málo pro tak velkou práci, ale doufal jsem, 
že moje akce přes OK1IH byla úspěšná, a že bylo této příležitosti náležitě využito. 



Přesto jsem od samého začátku nevěřil v dobrý konec toho všeho. Byl-li účel toho, 
oč žádal, skutečně takový, jak říkal, svědčilo to o jeho naprosté neinformovanosti v 
politických věcech, protože přidržela-li  se jeho dcera věrně skutečnosti,  bude to v 
těžkém rozporu s tím, co o nás říká rozhlas a tisk USA, a nechtěl bych vidět konec té 
disertační  práce.  Skutečně,  další  jeho  dopis  a  přerušená  korespondence  z  jeho 
strany svědčily o nějakém dramatickém konci, ale jak to všechno dopadlo, jsem se 
nikdy nedověděl. Po druhé nebo třetí zásilce sděloval, že jeho dcera z poskytnutého 
materiálu dokončila první polovinu své práce, děkoval za vše, s uznáním se vyslovil o 
publikacích z oboru umění a stavitelských památek, ale informace ze zdravotnictví a 
průmyslu nazval propagandou. To byl jeho poslední dopis, a na další mé dotazy, zda 
došly poslední zásilky, neodpovídal. 



Tak těžko se tedy uskutečňovala spojení s horskými okresy, jako v případě K6DUU z 
okresu Mariposa. Moje vytrvalost tak byla často vyzkoušena do krajních mezí, a díky 
W6-oms nechyběla  ani  na  druhé straně,  takže  nakonec  i  nedosažitelné  se  stalo 
dosažitelným. 



Nescházelo však mnoho a byl  bych neuspěl.  Závěr mé práce byl  bez přehánění 
skutečně dramatický, a klasickým případem tolikrát již vyzdvihovaného hamspiritu. 
Začátkem  roku  1962,  kdy  mi  již  chyběl  jen  jeden  okres,  byly  podmínky  stálým 
poklesem sluneční činnosti tak špatné, že se pásmo pro Kalifornii otevřelo jen v době 
jarních měsíců, a to ještě ne každý den, a jako stín toho, co bývalo. Na ujednávání 
nějakých skedů nebylo už ani pomyšlení, nebylo také s kým, a musel by se stát snad 
zázrak,  abych  to  dodělal.  Velmi  často  jsem  myslel  na  svého  dobrého  starého 
pomocníka, W6BIL, který byl nejblíže mně chybějícímu okresu, ale neslyšel jsem ho 
již  velmi  dlouho.  Přesto  jsem ještě  nekapituloval,  a  jako  dříve  každý  den  hlídal 
pásmo. 



Tu se na pásmu objevil dlouho postrádaný W6BIL, a rovnou s dotazem, jak si stojím 
s WACC. Bylo to zřejmě na popud W6DIX, jejž jsem stále informoval o svém score, a 
v posledním dopise volal SOS. Sdělil jsem mu svou situaci, a když jsem přešel na 
příjem,  došlo  k  prudké  změně  podmínek  a  já  zachytil  jen  úryvky  z  jeho  zprávy. 
Nabízel mi nějaký sked, ale zmizel úplně. Ihned letěl  můj dopis tam a jeho sem. 
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Sděloval, že ze soboty na neděli bude pro mne vysílat z okresu Plumas, a když se 
spojení neuskuteční, že pokus budeme opakovat. Dále, že se dověděl, že do tohoto 
okresu se vydala velká DX lady K6ENL ze San Francisca za W6QXJ, ale že ještě 
není zařízena a bude-li moci, že ji navštíví a podá zprávu o mně. 



To byl ten zázrak hamspiritu.  Vzdušnou čarou to bylo asi  90 km, ale v obtížném 
horském  terénu  se  cesta  možná  prodloužila  jednou  tolik,  tím  hůř,  že  v  závěsu 
vlastního vozu měl vlečňák s vysílačem. K tomu tedy není třeba komentáře. Abych 
mohl být v neděli ráno na pásmu, musel jsem si sjednat zastoupení v noční službě, 
ale  když  jsem  plný  vzrušení  zapnul  ráno  přijímač,  musel  jsem  s  politováním 
konstatovat, že to bylo marné. Pásmo bylo téměř mrtvé. Přesto jsem v ujednaných 
časech volal a poslouchal, ale zaslechl jsem jen, že s W6BIL pracuje velmi slabá 
stanice ze San Diega, ale jeho jsem neslyšel. To už ale bylo dávno po ujednané době 
pro sked. 



Přestože jsem věděl, že W6BIL musel v neděli zase zpět, poslouchal jsem v pondělí 
a v úterý zase, i přes velmi slabé podmínky, které toho roku 1962 byly horší, než roku 
následujícího. A tu když jsem v úterý bloudil  po téměř prázdném pásmu, doufaje 
pořád  v  nějaký  ten  zázrak,  narazil  jsem pojednou  na  velmi  slabé  signály  S4,  a 
ustrnul, když jsem dal z kolísavých značek dohromady OK1CG. Pak se to zlepšilo na 
559 a okolo pusto a prázdno. Tak to asi vypadalo na pásmech někdy v letech 1925-
30. Předtím jsem nevolal, a podle toho dlouhého protáhlého a naléhavého volání to 
nemohlo být nic jiného, než Plumas. Ale kdo? Snad ta K6ENL? Konečně značka 
"DE". Ano, byla to ona, a "K"! 



Snad se mi tak ruka netřásla a nebyl jsem tak rozrušený ani při svém prvním spojení. 
Víte, oč šlo? Na tomto spojení může ztroskotat nebo uspět osm let soustředěného 
úsilí.  Celou tu dobu, co jsem odpovídal stejně pomalu a dlouze, jsem ani při své 
dlouholeté zkušenosti neměl ani trochu jistoty, jestli tam moje signály dojdou či nikoli, 
a modlil jsem se, aby mi zrovna teď něco nevybouchlo. Nikdy předtím a nikdy už asi 
v budoucnu neprožiji to, co jsem prožíval, když jsem přešel na příjem a poslouchal to 
jednoduché, denně tisíckrát a tisíckrát opakované šablonovité "R GM ES TNX RST 
569 QTH Chester County Plumas QSL direct sure 73 SK." 



Dlouho  jsem  zůstal  sedět  a  snažil  se  strávit,  co  se  právě  stalo.  Uspěl  jsi, 
"nedosažitelné" se stalo dosažitelným. Jsi první na světě, kdo získal tento diplom 
mimo USA.  Co tomu řeknou ve světě?  Jaká bude reakce? Pak jsem vyskočil  s 
potřebou to někomu říci, ale byl jsem sám doma a myslel jsem, že prasknu, jak jsem 
toho byl plný. Nedivte se, osm let na něčem dělat, pak poslední rok nebo dva být již 
na půl ve stavu podrobení se vyšší moci, že to bude nakonec všechno marné, a pak 
během půl minuty je to všechno zvráceno v konečný úspěch. Vždyť sama K6ENL 
napsala,  že  nemohla  věřit  svému sluchu,  když  uslyšela  odpověď na  své  volání. 
Podmínky velmi špatné, pásmo téměř prázdné, input pouhých 70 W, ale tříprvkový 
beam, asi zapůjčený od W6BIL, vykonal své dílo. 



Všechna  čest  a  sláva  kalifornským  amatérům!  Myslím,  že  určitou  zásluhu  na 
uskutečněném spojení  měl  jeden  z  rozmarů  šíření  krátkých  vln,  který  tentokráte 
pracoval pro mne. Všechny přímořské kW stanice byly v přeslechu, a podmínky byly 
jen pro horské,  vysoko položené kraje.  To byl  tedy závěr  mého osmiletého úsilí, 
klasická ukázka hamspiritu, nezištné pomoci a obětavosti. A tak nějak podobně jsem 
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dělal všech posledních 13 okresů. Pět let, neúměrná doba, ale právě to jsou ta léta, 
která jsem nazval nejkrásnějšími z celé své amatérské činnosti.  Do 45. okresu to 
byla tvrdá práce, moře obvyklých šablonovitých spojení, při kterých jsem měl někdy 
pocit, že tam na druhé straně není ani člověk, spojení, která brzy unavila. Pak to již 
ale  byl  živý  přímý  kontakt  s  lidmi.  S  lidmi  zapálenými  stejnou  láskou  k  věci  a 
ochotnými pro ni udělat vše možné. To již nebyl jeden nebo dva, to již byla skupina 
nadšenců, kteří o mně věděli, mysleli na mne a pomáhali mi, i když jsem spal. 



Měl jsem pocit opojné radosti, když po dnech nebo týdnech umrtvení pásma jsem byl 
volán na obvyklém kmitočtu neznámou stanicí s cennou informací. Nebyl jsem proto 
schopen  udělat  si  představu,  kolik  lidí  vlastně  pro  mne  pracuje.  Imunní  proti 
znechucení volali mne třeba několik dní a nezdařené pokusy o spojení se opakovaly 
tak dlouho, až to vyšlo. Jistě jste již pochopili, že právě pro těchto posledních pět let 
považuji diplom WACC za nejkrásnější a nejcennější vůbec, protože jeho získání je 
podmíněno  hamspiritem,  a  bez  pomoci  kalifornských  amatérů  jej  nikdy  nikdo 
neudělá. 



Tečku za WACC jsem však ještě udělat nemohl. Musel jsem čekat přísnou prověrku 
mých  QSL,  protože  navíc  jsem  se  postaral  ještě  o  jednu  senzaci.  Stálým 
obnovováním starých spojení jsem naposled dosáhl toho, že žádný z mých QSL, 
přiložených k žádosti, nebyl starší čtyř let. Naštěstí nebyl uznán pouze jeden QSL pro 
San  Francisco,  který  jsem ale  snadno  mohl  nahradit  deseti  jinými.  Dopis  award 
managera nevyjadřoval více než formální gratulaci a zprávu, že jsem "first foreign 
WACC". Žádal o zaslání fotografií pro uveřejnění v CQ a QST. Zpráva pak vyšla v 
lednovém QST 1964 s mou fotografií a fotografií mého zařízení a diplomu s číslem 
61. 



Diplom sám však byl doprovázen dopisem presidenta klubu, kde vyjadřoval ocenění 
výjimečného výkonu a tlumočil gratulace všech členů klubu. 



A WACC -  putoval  za ostatními  do šuplíku.  Je jich tam ještě asi  30.  Mimo ZMT 
všechny zámořské, ale žádný z nich s odstupem času pro mne neznamená více, než 
kus papíru. WACC však ve mně vyvolává vždy ty nejkrásnější vzpomínky. Pokuste se 
o něj! Poznáte ryzí hamspirit, kamarádství, obětavost a přátelství - nedbající rozdílů 
politických ani národnostních - a velkou lásku k společné věci.  Poznáte vzrušení, 
radost, zklamání i nadšení z dosažených úspěchů. Rozhodnete-li se pro, chci vám 
popřát nejen mnoho úspěchů, ale být vám nápomocen i radou. 



OK1CG 



Dr om's, 



právě jste dočetli vyprávění Jindry o tom, jak udělal DIPLOM California WACC. Je to  
již  skoro  40  let,  ale  pro  romantiky,  ke  kterým  se  hlásím  i  já,  je  to  čtení  pořád 
přitažlivé. 



Jindru jsem znal osobně a mnohokrát jsem se s ním sešel. Nejdříve jsem se s ním  
potkal na pásmu. Samozřejmě to bylo CW spojení. Bylo to v roce 1975, a ihned jsem  
zareagoval, kdo je to OK1CG. Jindra byl tehdy překvapen, že ještě někdo zná toto  
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vyprávění. Slovo dalo slovo, a protože Jindra bydlel na Zbraslavi, což je kousek od  
Prahy, domluvili jsme se na návštěvě. 



Z počátku nechápal moje nadšení, že s ním mohu mluvit osobně, ale když zjistil, že  
se zajímám o tyto "staré" amatéry, byl velmi vstřícný. Ve svém domku na Zbraslavi  
měl celý pokoj jen pro sebe, což já - bydlící v paneláku a mající svůj Hamshack  
pouze ve skříni  -  velice oceňoval. Své zařízení,  jak bylo v té době "normální", si  
postavil  sám.  Jako  anténu  používal  TF2D,  se  kterou  v  té  době  experimentoval.  
Kromě radia se intensivně též zajímal i  o hudbu, a měl na tehdejší  dobu krásné  
reproduktorové  skříně,  samozřejmě  vlastnoručně  postavené,  spolu  s  pěkným 
gramofonem. Moje první návštěva velice rychle uběhla a já se vracel plný dojmů  
domů. Moji  rodiče měli  chatu kousek nad Davlí,  což je asi  cca 25 km od Prahy  
směrem proti proudu Vltavy, a tak jsem během dovolené byl na návštěvě u Jindry 
velmi  často.  Samozřejmě při  těchto návštěvách došla řeč i  na práci  se získáním 
tohoto  diplomu.  Všechna  spojení  byla  2x  CW,  a  všimněte  si,  prosím,  že  i  při  
posledním spojení se udávalo celé jméno i QTH, nikoliv, jak je dnes bohužel skoro 
zvykem, dát jen nějaká čísla jako 599 a dost. 



Jindra, pokud ještě činně pracoval, byl zaměstnancem ve zbraslavském rozhlasovém 
vysilači, ale protože nebyl členem KSČ, nemohl mít zaručený "postup". On také po  
získání diplomu zde v Československu nebyl zájem o publikování tohoto světového 
úspěchu. Jeho velikým kamarádem byl jiný velice známý ham, "Eman", OK1SV. S 
ním si vyměňoval i 12-ti stránkové dopisy, které byly nabity amatérskou tematikou.  
OK1SV pak neustále bojoval o to, aby o tomto obrovském úspěchu napsalo naše  
Amatérské  rádio,  což  se  podařilo  až  po  2  letech,  ale  i  pak  tehdejší  šéfredaktor  
alespoň úmyslně zkomolil Jindrovo křestní jméno. V americkém časopisu QST tehdy 
vyšel celý velký článek o Jindrovi, jen doma bylo ticho. Je nutné si uvědomit, že i pro 
Američany byl  tento diplom velice obtížný,  a  Jindra se stal  prvním neamerickým 
amatérem na světě, který jej získal! 



Roky  pak  ubíhaly  a  Jindra  se  v  roce  1986  odstěhoval  do  domova  důchodců  v  
Malešicích. I zde nezahálel, přenesl si svůj přijímač, vysilač postavil nový do skřínky  
od ladicího členu RM 31 a mohl tak vysílat alespoň na 80 m. I zde jsem za ním 
několikráte byl. Až v roce 1988 mně dostihla smutná zpráva, že Jindra zemřel. 



Vždy říkával, že mi veškerou dokumentaci, kterou nashromáždil, věnuje, ale bohužel 
k tomu nedošlo. Jeho rodina vše spálila, oba synové se o rádio nikdy nezajímali. 



Domnívám se, že i po letech na Vás dýchne to kouzlo spojení na krátkých vlnách,  
ten nádherný hamspirit v pravém slova smyslu, zvláště pak v dnešní "uspěchané"  
době. 



Vláďa, OK1IVU 



© OK1IVU, 2002
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Česká expedice PACIFIK 2001
Josef Plzák, OK1PD
16.1.2001 mi Jiří OK1RI „dal nabídku, která se neodmítá“: účastnit se expedice do  
Pacifiku místo Franty OK1EK, jenž musel náhle ze zdravotních důvodů svou účast 
na  expedici  vzdát.  Po  dni  na  rozmyšlenou,  s lékařovým  souhlasem  a  po 
prokalkulování finančních možností jsem se stal členem expedice Pacifik 2001.
O této výpravě uvažovali Jiří s Jardou OK1RD již delší dobu. Intenzivní organizační  
přípravy vypukly na přelomu října a listopadu minulého roku, kdy bylo s konečnou 
platností rozhodnuto o cíli  – ostrovu Christmas s načasováním, které by umožnilo 
účast v ARRL contestu., Jirka nastartoval projektování a přípravu antén a stožárů 
v půlce prosince.



Ostrov Christmas (Vánoční, Kiritimati v kiribatštině) je jako součást souostroví Line 
Isl. samostatnou zemí DXCC pod názvem Východní Kiribati – T32. Ostrov leží na 
156. západním poledníku, 200 km severně od rovníku, 2100 km jižně od Honolulu a 
3200 km východně od správního ostrova Republiky Kiribati -  Taravy. Christmas je 
největším korálovým ostrovem na světě (jeho obvod měří přes 160 km), jeho rozloha 
představuje polovinu rozlohy zbytku Kiribati.  Ostrov je obklopen divokými plážemi, 
pokryt slanými jezírky spojenými s rozsáhlou, na jih otevřenou lagunou, v jejíž ústí 
zakotvil  24.12.1777  kapitán  Cook  a  tento  pro  Evropu  nově  objevený  ostrov 
pojmenoval  na  oslavu  Vánoc  Christmasem.  V roce  1888  byl  ostrov  začleněn  do 
britského impéria. Během druhé světové války byl využíván americkou armádou jako 
zásobovací základna, mezi roky 1956 až 1962 bylo místní obyvatelstvo vystěhováno, 
ostrova se ujala  britská  armáda  a  použila  jej  jako místo nukleárních  pokusů ve 
stratosféře.



Ostrov  je  rájem  rybářů  a  potápěčů,  kteří  však  kvůli  rozsáhlé  populaci  šedivých 
žraloků  využívají  pouze místo  mezi  severozápadním mysem a osadou Paris.  Na 
ostrově jsou celkem 4 osady,  správním centrem je osada London na jižním cípu 
ostrova.  Po získání  nezávislosti  v roce  1979 se  na  ostrov  začalo vracet  původní 
obyvatelstvo, jehož počet dosahuje v současné době ke 4000 Melanézanů (jejichž 
předkové pocházející z Nové Guineje zalidnili ostrovy Kiribati mezi 11. a 13. stoletím) 
a  šesti  Indoevropanů.  Na ostrově  jsou  2  hotely  (silně  předražené)  a  jako  všude 
v republice Kiribati se platí i zde australskými dolary. Ostrov má pravidelné letecké 
spojení s Honolulu (lety 1x týdně) a lodní s Taravou (několikrát ročně). Obyvatelé se 
živí rybolovem, průmyslově je zpracovávána mořská sůl a v poslední době ostrov 
slouží jako stanice řídící první fázi letu japonských družic, startujících z Tanegašimi 
(JA6) v programu NASDA. Japonci dále budují nákladní přístav, jako první instalaci v 
programu,  jehož  cílem  je   používání  ostrova  ke  startu  a  přistání  japonských 
bezpilotních raketoplánů. Středoevropskými amatéry je ostrov považován za jednu 
z nejobtížnějších zemí, neboť šíření přes severní magnetický pól je silně závislé na 
sluneční aktivitě a během magnetických bouří je spojení s Evropou velmi obtížné. 
Ostrov  byl  předchozími  expedicemi  málo  aktivován  na  nejnižších  pásmech  a  na 
WARC pásmech. Dosud nebylo z ostrova vysíláno digitálními módy. Ačkoliv je ostrov 
dosažitelný letecky, je vzácný i díky kiribatské administrativě, která vydává licence 
pouze osobně, v centru správních úřadů na ostrově Tarava. Pokud nebyla získána 
licence při  jiné příležitosti,  je  letecké putování  z Taravy přes Fidži  do  Honolulu  a 
odtud  na  Christmas  časově  i  finančně  velice  náročné.  Naštěstí  Jarda OK1RD si 
během předchozí pacifické expedice zajistil licence na všechna kiribatská území.
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Při  přípravě  expedice  Jarda  zajišťoval  organizaci  transportu  a  pobytu,  Jirka  se 
věnoval technickému zajištění, zvláště pak návrhu a realizaci antén s ohledem na 
váhu  a  jednoduchost  transportu  při  maximálně  dosažitelných  technických 
parametrech a já jsem byl požádán, abych podle možností ve zbývajících osmnácti 
dnech připravil digitální provoz. S obětavou pomocí Boba OK2PSG a Josefa OK2WO 
jsem byl vybaven programy, kamarádi z táborského kroužku mi poslali propojovací 
krabičku  a  po  navázání  asi  300  RTTY a  PSK31  spojení  jsem byl  připraven  na 
expedici.



Expedice odlétala ve dvou termínech: Jiří odlétal z pracovních a osobních důvodů 
2.2.,  Jarda 9.2.;  přidal  jsem se k Jirkovi  a  domluvil  si  s W6YA,  jenž  mě navštívil 
předchozího  léta  v Praze,  návštěvu  a  pomoc  s organizací  týdenního  toulání  po 
Kalifornii. 



Dne 2.2 jsme s Jirkou odlétli přes Frankfurt do Los Angeles a po dvanáctihodinovém 
letu jsem poprvé v životě přistál na americkém kontinentu. Má životní cesta započala. 



Pobyt v Kalifornii, i když velmi bohatý na zážitky, se vymyká tématu článku. Pouze 
připomenu,  že  jsem  se  setkal  s řadou  známých  amatérů  (mimo  Jima  W6YA – 
milovníka  utopenců  a  našeho  guláše  -  s:  W6EUF,  W6ZZ,  N7BK,  N6AW,  K6TQ, 
K6NA, N6VR, K6DT). U Jima a u Wayna W6EUF jsem navázal přes 250 spojení pod 
svou značkou W6/OK1PD a s autem z půjčovny jsem procestoval pobřeží mezi San 
Diegem a Venturou,  přejel  Sierra Madre, navštívil  Bakersfield a dojel  do Sequoia 
Parku.



Po týdnu jsem se na letišti setkal s Jiřím a Jardou, soustředili jsme bagáž expedice a 
k večeru  odlétli  do  Honolulu.  Bagáž  byla  úctyhodná  –  stavebnice  dvou 
patnáctimetrových stožárů, 27 m vysokého vertikálu, vertikálu pro 30 m a řady YAGI 
antén (dvou elementu fullsize pro 14 MHz,  duo banderu pro 18 a 24 MHz – na 
každém pásmu se čtyřmi „full size“ elementy navrženém tak, aby se v ARRL contestu 
přeměnil v druhý pěti element na 21 MHz, pěti elementu pro 21 MHz, pěti elementu 
pro 28 MHz a tří elementu pro 50 MHz – vše ve dvou oranžových vacích délky 210 
cm a průměru pouhých 12 cm v celkové váze 66 kg – 33 kg každý), dva 38 kg kufry 
s anténní bižuterií, kotvami, koaxiály a dráty a řadou dalších přístrojů, dva koncové 
stupně  ETO91beta  ve  speciálních  transportních  krabicích  a  každý  z nás  osobní 
zavazadlo s transceiverem ICOM706MarkIIG a notebookem, foťákem či kamerou a 
samozřejmě tím nejmenším a nejméně podstatným – osobními věcmi. Pozdě v noci 
jsme dorazili do Honolulu, ubytovali se a těšili se na prohlídku ostrova (zvláště já, pro 
něhož to byla první tichomořská zastávka v životě).



Ráno nás přivítalo mrholení, horské hřebeny schované v závoji mraků a nečekané 
chladno. Po letmé prohlídce Honolulu s návštěvou pláže Waikiki  a muzea v Pearl 
Harbour jsme autem z půjčovny projeli ostrovem a nakonec se ještě prošli nočním 
Honolulu. Před čtvrtou hodinou ráno jsme se včetně zavazadel přesunuli na letiště, 
zakoupili letenky, obstarali kiribatská víza a v 6 hodin opustili Hawaii.



Během čtyřhodinového letu jsme překonali časovou hranici a rázem jsme byli o den 
starší.  Při  přípravě na přistání se z nekonečného Pacifiku vyhoupl výsek bělostné 
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placky se zelenými flíčky palem, modrými jezírky spojenými s nedohlednou lagunou 
– 



to  vše  zarámováno  do  bílé  příbojové  čáry;  pak  se  ukázala  rozsáhlá  betonová 
přistávací dráha s nizounkým plechovým domečkem na konci, drcnutí,  a byli  jsme 
v cíli. Doma je po půlnoci 11.2.2001 (zde poledne 12.2), expedice započala.



Na  letišti  nás  čekalo  poledních  45  stupňů  ve  stínu,  vedro  sálající  z ranveje  i 
z plechové  odbavovací  boudičky,  komisní  bosí  úředníci  v tričkách  a  kraťasech  , 
kontrolující  každé  výrobní  číslo  přístrojů  (jejich  pouze  jednou  týdně  se  opakující 
úřednický rituál) a před letištěm se k nám přihlásil père Gratien, francouzský misionář 
katolické  misie  v osadě  London  -  náš  domácí  pán  se  svými  přáteli.  Po 
patnáctikilometrové  cestě  jsme  na  korbě  malého  náklaďáčku  dorazili  ke  kostelu, 
u něhož jsem si  ke svému úžasu vybavil,  že jsem jej  už  viděl  –  bylo  to  v  první 
televizní reportáži z vítání nového milénia, uvedené mottem „zde je místo, kde začíná 
nové tisíciletí“. Vedle nového kostela, postaveného k této příležitosti se krčila stařičká 
budova misie,  jejíž  jedna  ze  tří  místností  se  nám stala  na  tři  týdny  domovem – 
místem,  kde  jsme  spali,  jedli,  vařili  si  a  kutili  a  kde  jsme  sdíleli  společnost 
s ještěrkami, kraby a moskyty. K večeru dorazila i zavazadla a zbytek prvého dne 
jsme rozbalovali, prohlíželi okolí misie a plánovali umístění stanic a antén.



Z mého cestovního deníku:



12.2.:  definitivní  umístění  stanic.  Hlavní  pracoviště  v boudičce  u  misie  („Motel 
FARE“), 
druhé pracoviště na kryté verandě východní strany misie, třetí pracoviště v společné 
místnosti. Anténní stožár 21/28 MHz severně od kostela, druhý stožár 14/18/24/50 
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MHz na severovýchodní straně kostela, vertikál 1,8/3,5 MHz východně od misie na 
břehu laguny, dvouprvkový vertikální drátový quad mezi palmami, vertikál 10 MHz 
vzdálený 40 m od 1,8 MHz vertikálu, jižně od 1. pracoviště. Všechna pracoviště 



spojená  počítačovou  sítí, 
vybavená  notebooky  a 
světly.  Kompletace  prvního 
stožáru a 21 MHz. Spalující 
slunce,  oslepující  korálový 
písek.  Opalovací  krém 
s filtrem 20 nestačí, ukrývá- 
me  se  před  sluncem  do 
osušek, klobouků, do košile 
s dlouhými rukávy – tu mám 
s sebou ale pouze já (starý 
afričan!), Jirka ani Jarda nic 
podobného s sebou nevezli. 
Odpoledne  na  doporučení 
otce  Gratiena  návštěva 
představitele  ostrova,  pře- 
dání dokumentace a vysvět- 
lení smyslu expedice. Večer 
první  šok:  licence  vydána 
před  dvěma  roky,  prodlou- 
žení  potvrzeno  pouze  E-
mailem,  platí  jen  pro  jednu 
osobu.  Až  do  odvolání 
zákaz expedice.



13.2.: nečekáme na rozuzle- 
ní,  pokračujeme  s plnou 
energií  v přípravách.  Vzty- 
čení  stožáru,  Jirka  poprvé 
předvádí  pozici  pavoučího 



muže: upoután v šesti metrech instaluje první anténu. Měření antény: neuvěřitelné, 
nikdy nevyzkoušená anténa (Jirkův vlastní návrh antény OWA – boom 8m) má na 
21,1 MHz PSV 1, (PSV: 21,0 – 21,15 1,0 na 21,4 1,15) ! Nečekáme na povolení, ne- 



dočkavě ladíme vysílač. Po 
zapnutí  sršení,  vysílač 
vypadává.  Po  demontáži 
zjištěno,  že  jeden  z kera- 
mických  kondenzátorů  se 
nevyrovnal  s dopravou.  Po 
opravě  a  vyladění  výzva. 
Je  07.17Z,  volá  JR0PJR. 
Fungujeme!  Za  chvíli  pile-
up  japonských  a  americ- 
kých  stanic,  vynikající 
reporty.  Po  chvíli  první 
Evropan,  OH1MAU:  s ko- 
mentářem  „nejsilnější  sig- 
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nál  z Pacifiku,  který  jsem kdy  na  tomto  pásmu slyšel“.  První  spojení  s našimi  – 
OM3JH.  Pozdě  večer  povolena  činnost  po  telefonátu  kiribatského  ministra 
komunikací s druhým tajemníkem ostrova, vše je v pořádku!



14.2.: kompletován duo bander 18/24 MHz. Jirka sloupaný obličej, spálené nohy. Já 
první záchvat sněžné slepoty od přezářených očí. Oživena pásma 24 a 18 MHz.



Anténa opět s boomem 8 m, opět nikdy předtím nesestavená, vyrobená podle zcela 
nového Jirkova originálního návrhu. PSV je na 18 MHz pod 1,1 a na 24 MHz 1,35. 
Tak vysoké PSV Jirku neuspokojilo a tak anténa jde opět na zem, po úpravě prvního 
direktoru jde zpět nahoru a tentokrát je již PSV pod 1,1 jak se sluší a patří ! První 
spojení s OK- OK1MG na 24 MHz. Pokračování v kompletaci vertikálu. Rozbalování 
a třídění kotev; škoda, že jsme je po pokusném vztyčení vertikálu doma pořádně 
nesložili  a  nepopsali!  Rozplétání  je  nekonečné.  Instalace  druhého  pracoviště, 
tentokrát na zadní verandě starobylé misie. Vztyčení vertikálu 10,1 MHz. Elektrická 
instalace misie se nevyrovnává s příkonem vysílačů, nutná rekonstrukce. Shánění 
jističů  a  instalačního  materiálu.  Síť  s plovoucí  zemí,  vše  tluče!  Rekonstruuji  pod 
proudem. V životě jsem nezažil takovou elektrickou masáž! Pracuji s ponožkami na 
rukách, ale moc to nepomáhá.



15.2.:  stavba vertikálu  pro stošedesátku. Laguna slouží  jako skladiště odpadků a 
obecní WC. Kotvy se zaplétají do mazlavých odpadků a do větví. Dal jsem se do 
úklidu odpadků, zvláště palmových větví a větví keřů. Vertikál je usazen, postupně 
zvedáme, upevňujeme a vyvažujeme kotvy. Do 3.patra kotev pohoda, ve 4.patře se 
nedaří  překonat  vydatný,  více  než  40  km/hod.  rychlý  stálý  východní  vítr.  Po 
mnohahodinových  pokusech  rezignujeme:  poslední  metry  antény  zůstávají  ve 
„vodorovné“ poloze a plouží se mezi palmami. Pokládáme 2 km drátků jako zemní 
protiváhy,  z větší  části  uložené  v laguně  –  tedy  ve  slané mořské  vodě.  Jiří 
přizpůsobuje  anténu  na  1,8/3,5/3,8  MHz.  Hodnoty  přizpůsobení  souhlasí 
s vypočtenými, začíná se nám vracet optimizmus. Končíme za začínajícího deště, 
který přišel po více než půl roce sucha. Večer našeho času prvá spojení na 80 m: 
v 06.16Z K9OT, po chvíli pile-up, v 07.31Z první Evropan UR7GG, vzápětí ON4UN. 
Později první OK - OK1EK a řada OM: OM3EY, OM8NY, OM3PA, OM5RW. Končíme 
pozdě v noci; hodinový průměr až 160 QSO a spojení s pěti kontinenty i s domovem 
těší.



16.2.:  rekonstruován  anténní  systém  prvního  (zatím  jediného)  nosného  stožáru. 
Duobander je rozebrán do prvočinitelů, sestavena druhá YAGI pro 21 MHz identická 
s prvou, anténa instalována,  sfázována a připravena na Jirkův závod.  Po oživení 
vynikající reporty, Jirka se rozcvičuje na závod čtyřhodinovým SSB pile-upem s USA. 
Večer zkoušíme 160 m. První spojení s W6AJJ, anténa je živá, palmy nevadí. Silné 
atmosférické poruchy. Přes noc vysíláme na 40 m, 30 m a 80 m. Na 40 m se velmi 
obtížně pracuje, vadí silné rušení a nevýrazné signály. Později v noci na 80 m silné 
bouřkové rušení, vymazávající celé značky.



Dnes první koupání v laguně a další krize: Jarda má záchvaty břišních křečí. Odmítá 
jídlo a začíná uvažovat o předčasném návratu. Nejbližší lékař je v Honolulu, nejbližší 
let za čtyři dny. Nezbývá než dieta, měření teploty a víra, že nejde o akutní stav. 
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[Naštěstí  Jarda  vydržel  s nervy  až  do  konce,  a  jen  pro  informaci,  až  do  tohoto  
okamžiku (červen 2001) není zcela v pořádku - je již jasné, co to je: jakási tropická 
bakterie se mu uhnízdila ve střevech. Není jasné kde k ní přišel, jediné však je jisté,  
že jí byl obdařen dříve a „příznivé“ podmínky na ostrově ji probudily k aktivitě].



17.2.: Jiří výjimečně bere do ruky čtení, relaxuje a připravuje se na závod. Vysíláme 
na 30 a 80 m; Evropa v 30 m pásmu je velmi obtížná, děláme hlavně Skandinávii, 
Střední Evropa je v silném echu na vertikální anténu prakticky nečitelná. 



Po  obědě  nastupuje  Jirka  do  závodu,  „opečováváme“  ho  kávou  a  sušenkami  a 
udržujeme na druhém pracovišti rádiové ticho. 21MHz se však brzy zavírá a Jirka 
netrpělivě čeká. Mezitím pracujeme na 30 m - převaha Japonců, UA0, později UA9.



18.2.: před východem slunce třepotavá Evropa. Pozvolna se začíná otevírat 21 MHz, 
Jirka  rozjíždí  pile-up,  hodinové  průměry  se  zvyšují  a  v nejlepším  vypnutý  proud- 
pravidelná údržba generátorů, která Jirku připravila o těch několik spojení, která mu 
chyběla do v nejvyššího historického skóre na tomto pásmu, i když „Zaplať Pán Bůh“ 
za první místo na 21 MHz.



Reorganizujeme stožár, Jirka zjišťuje, že si místní děti mezitím rozebraly nejslabší 
trubky.  Na  stožár  přidáváme  místo  původně  navrženého  a  připraveného  pěti 
elementu OWA rychle navrženou a spočítanou anténu velmi netradičního vzhledu – 
boom 6m (t.j. 0,6 λ !!) – prvky nerovnoměrně umístěné na boomu, ale PSV - jak jinak, 
pokud anténu projektoval Jirka - přímo 50 ohmů po celém pásmu. Podle teoretických 
výpočtů  by  i  zisk  měl  být  alespoň o  2  dB lepší  než  u  běžného  tribanderu  a  se 
slušným předozadním poměrem.  Škoda připraveného pěti  elementu,  ale  co  se dá 
dělat  -  chybějící  aluminium na Christmasu neseženeme.  Začíná příprava dalšího 
stožáru. 
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19.2.: pokračování ve stavbě druhého anténního systému. Zatímco jsme s Jardou 
upevnili druhý stožár, Jirka kompletoval 20 m dvouprvkovou YAGI a tří elementovou 
anténu  pro  50  MHz.  Během  dne  antény  instalovány,  proměřeny  a  postupně 
vyzkoušeny. Připravováno třetí pracoviště, přiveden proud a spuštěn třetí transceiver. 
Nefunkční  Jirkou  v  USA po  cestě  zakoupený  zcela  nový  zdroj  ASTRON,  bez 
náhradních dílů  neopravitelný.  Přitom jásáme,  že  alespoň dva také během cesty 
zakoupené identické  zdroje  fungují  bez  problémů;  zdroje  jsou  poloviční  zázrak  – 
dávají bez problémů a rušení 20 A – při své „mohutné“ váze 1.9 kg.



20.2.: najímáme místního borce, aby se vyšplhal na dvě kokosové palmy a stavíme 
dvouelementový delta loop na 40 m směrovaný na sever – t.j. optimálně na Evropu, 
USA i Japonci jsou cca o 40 stupňů bokem, ale to snad nebude vadit, po doladění – 
zvednutí či snížení spodní strany o několik centimetrů je PSV opět jakž takž – pod 
1,4, zde to kupodivu uspokojuje i Jirku – říká že „drátový projekt“ se ani doma o moc 
lépe udělat prostě nedá. Všechna pásma funkční, pouze 50 MHz zcela mrtvé. Je nás 
příliš málo, než abychom se mu pravidelně věnovali, zvláště když se Jardovy potíže 
nelepší  a  neustále  naříká,  i  když  již  třetí  den  jí  pouze  suché  rýžové  nudle  – 
nejdietnější jídlo, jaké jsme sehnali.



22.2. byly jako poslední úkol oživeny digitální módy. RTTY fungovalo „jako doma“, 
segment pásma 20m vyhrazený PSK31 skoro mrtvý; po navázání prvního PSK31 
spojení s K6KT jsem si musel zvykat na zdlouhavá spojení, charakteristická pro tento 
druh provozu a protože další spojení probíhala podobně, mohl jsem za první hodinu 
navázat pouhých 6 spojení. Vrátil jsem se k RTTY, avšak po několika hodinách krize: 
počítač zmrzl a všech asi 150 nezalogovaných spojení ztraceno. Program MMTTY 
vzbudil u mých společníků takovou nedůvěru, že už o digitálních módech nechtěli ani 
slyšet. Nicméně jsem obětoval noc, důkladně si přečetl návod a popis programu a 
pokusil se zkontrolovat, zda je správně nastaven kmitočet hodin zvukové karty oproti 
hodinám procesoru. Po srovnání 18% rozdílu program fungoval normálně a do konce 
expedice se již počítač nezhroutil i to přesto, že na něm byly nainstalovány WIN 98. 
Na ostatních byl pouze DOS a tudíž s nimi nebyl nejmenší problém.



Počínaje tímto 10. dnem už jen vysíláme. Provoz expedice se stabilizoval a plně 
rozvinul.  Denní  průměry  spojení  byly  velmi  rozdílné,  jak  ukazuje  tab.1.;  bylo  by 
zajímavé porovnat ji s denním stavem geomagnetické a solární aktivity za uvedené 
období.



13.II 14.II 15.II 16.II 17.II 18.II 19.II 20.II 21.II 22.II 23.II 24.II 25.II 26.II 27.II 28.II 1.III 2.III 3.III 4.III
460 1050 970 2510 2105 1880 1930 3250 2350 4470 3180 3650 4310 2800 1880 2410 3480 2080 2940 84



Stabilizoval  se  i  můj  denní  režim:  večer  jsem  chodil  spát  okolo  sedmé  hodiny 
(zatímco  Jiří  s Jardou  využívali  večerní  podmínky),  vstával  jsem  mezi  půlnocí  a 
druhou hodinou a vysílal zhruba do šesté. Pak jsem po  jedno- až dvouhodinovém 
odpočinku vstal,  nasnídal  se,  podstoupil  ranní  hygienu a šel  vysílat  do boudičky. 
Často  jsem byl  tak  unaven,  že  mi  trvalo  řadu  minut,  než  jsem se probral  a  byl 
schopen  opět  číst  značky.  Po  čtyřech  až  pěti  hodinách  jsem  už  byl  znovu  tak 
vyčerpán, že jsem přestal poslouchat a musel jsem skončit. Odpoledne jsem něco 
opravoval, nakupoval, chodil plavat do laguny, nebo jen odpočíval.
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Příliš jsem nedodržoval domluvené kmitočty. Vzhledem k vysoké expediční aktivitě i 
kvůli rušení (současně v Pacifiku pracovaly 3 expedice!) jsem vybral vhodný kmitočet 
a zavolal krátce výzvu.  Po ní bylo možno krátce pracovat na kmitočtu a dosahovat 
nejvyšší hodinový průměr. Posléze došlo na split;  záměrně jsem neudával přesný 
QSX kmitočet a přizpůsoboval jsem split příjmovým podmínkám. 



Pro přiblížení jeden ze stereotypních dní: je po večeři před západem slunce, Jirka 
s Jardou pracují  na spodních pásmech,  já odcházím spát.  Po půlnoci,  když Jirka 
s Jardou uléhají, vstávám. Naladím 20 m, pásmo je ospalé. Volám výzvu, na druhé 
zavolání přicházejí Japonci. Příjemný, svižný a ukázněný provoz na kmitočtu. Náhle 
provoz  zintensivní  (zřejmě  jsem ohlášen v klastru),  přecházím na  split.  Hodinový 
průměr se drží kolem 200 až 230 spojení, Japonců přibývá, vybírám si protějšky na 
stále vzdálenějším kmitočtu. Volám stanici „JA3ABL“- pásmo zcela zmrtví. Ptám se 
„JA3ABL?“-  odpoví  JA2ABL a  spojení  ukončujeme.  Neuvěřitelná  provozní  kázeň! 
K Japoncům se začíná přidávat nejdříve východní, později i západní Sibiř. Provoz je 
stále  perfektně  ukázněný.  Japonci  slábnou,  přibývají  stanice  z jižního  Ruska,  ze 
severního Ruska a z východní Skandinávie. Síla signálů se zmenšuje, ale volajících 
stanic  přibývá.  Hodinový průměr začíná klesat.  Otevírá  se jižní  Evropa (jih  Itálie, 
Španělsko).  Provoz  ztrácí  rytmus,  poslech  je  stále  obtížnější.  Zhruba  hodinu  po 
otevření  Evropy přicházejí  slaboučké signály ze střední  Evropy.  Hodinový průměr 
klesá na 80 spojení.  Volá mne rakouská stanice, nemohu přečíst značku. Ačkoliv 
volám „OE2U?“,  je na jejím kmitočtu chumel nepřetržitě volajících OK a OM stanic, 
mezi  nimi  známí  rušiči  z Prahy.  Neustupuji  jim,  chci  dokončit  spojení,  opakovaně 
vyžaduji  „OE2U?“,  kterou  jen  tuším  pod  rušícími  signály.  Po  neúspěšných  pěti 
minutách  rezignuji,  dávám  „QRM  QRT“  a  odcházím  na  21  MHz,  kde  naštěstí 
neukázněnou  Evropu  neslyším.  Vybírám  Američany  a  hodinový  průměr  se  opět 
zvyšuje  ke  200  spojení;  volajících  postupně  ubývá,  pásmo  se  uzavírá.  Je  5.30, 
vypínám a jdu spát. Zatahuji moskytiéru, hubím komáry a rychle usínám. 
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Budí mne ranní tlučení do plynových bomb (zvonění na mši), je půl sedmé, začíná 
mše zpívaná několik metrů od mé hlavy a už neusínám. Po ranní očistě a rychlé 
snídani se vracím k zařízení, tentokrát na 40 m pásmo. Únava mi klíží oči, s obtížemi 
vnímám a čtu značky, spojení jsou neohrabaná. Asi po dvaceti minutách procítám, 
zvyšuji tempo na 32 a stává se ze mne stroj. Mezitím se budí mí přátelé, je obsazena 
druhá stanice. Asi po pěti hodinách na mne padne hluboká únava a musím končit.
Po obědě (opět ryba v sójové omáčce s rýží) něco kutím a opravuji, když ustávají 
podmínky  a  Jarda  s Jirkou  vypínají  zařízení,  jdeme  nakupovat  něco  k večeři  a 
zaplavat si do laguny. Po večeři se koloběh opakuje.
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Dni rychle ubíhají, už si ani nepíšu deník. Jardův zdravotní stav se ani nelepší, ani 
nehorší, je však silně vyčerpán. Po několikadenním půstu se živí jen čistou rýží a 
rýžovými nudlemi. Na ostrově není pramenitá pitná voda, pije se pouze dešťovka 
(převážně nepřevařená), nasbíraná před půlrokem do plechových nádrží. Při našem 
příjezdu byl již nedostatek vody kritický.



Odjezd  se  stále  rychleji  přibližoval,  poslední  den  před  odjezdem  demontujeme 
antény,  balíme a násilím odháníme Jirku od zařízení.  Ráno posledního dne ještě 
společná fotografie s přáteli, pak již odjezd na letiště, formality a sbohem, Vánoční 
ostrove! Odlétáme až pondělí a již v neděli (o den dříve) jsme v Honolulu. Expedice 
Pacifik 2001 končí.



Původní cíl expedice - 40 000 spojení- jsme překonali a i když nás Jiří popoháněl, 
abychom dosáhli 45 000; zůstali jsme na půli cesty: celkem bylo navázáno 42 265 
spojení,  s převažující  severní  Amerikou  (40,4%),  následovanou Evropou  (29,9%), 
Asií  (26,5%),  jižní  Amerikou  (2,3%),  Oceánií  (0,9%)  a  zanedbatelným  počtem 
afrických  spojení.  Nejvydatnější  bylo  pásmo  15  m  (8692  spojení),  následované 
desítkou (7408), dvacítkou (6298), čtyřicítkou (2705), třicítkou (2006), osmdesátkou 
(1994!!)  a  stošedesátkou  (neuvěřitelných  594  spojení,  z toho  spojení  s DL7AA, 
DJ6RX,  EA8AK  a  OK1RF).  Vítězství  v ARRL  contestu  na  21  MHz,  historické 
prvenství na 21 MHz Jirkovi uteklo jen „o fous“, škoda, že v době dobrých podmínek 
byl skoro na dvě hodiny vypnut proud. Celkem bylo navázáno 20 157 CW spojení, 21 
017 SSB a 1 111 RTTY spojení, které spolu s 56 PSK31 spojeními představovaly 
premiéru těchto módů na T32. 



Největší počet spojení z nás navázal Jirka (převážně SSB); Jarda byl příliš sužován 
bolestí a vyčerpáním a já jako úředně uznaný senior už nejsem, co jsem snad někdy 
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byl. Expedice byla vybavena na špičkové technické úrovni, jen jsem tiše záviděl, že 
si  takou  anténní  farmu  nemohu  dovolit  v Praze.  Počet  operátorů  neodpovídal 
technickému vybavení, nicméně v počtu spojení na počet operátorů byly překonány 
výsledky velkých expedic (například předchozí expedice K5K, operující jen o několik 
stovek km severněji od nás).



Několik poznámek k expedičnímu provozu. Vztah expedice - zbytek světa připomíná 
vztah dirigent - orchestr. Čím je expedice kvalitnější a její protějšky ukázněnější, tím 
je provoz plynulejší a efektivnější. Pokud expedice vyžaduje split, pak je nezbytné, 
aby  její  kmitočet  zůstal  zcela  nerušený,  jinak  dochází  ke  zbytečným  duplicitním 
spojením: prosím, nelaďte si vysílač na kmitočtu expedice, nekomentujte a nevolejte 
na  něm.  Pomůžete  kamarádům,  kteří  jsou  právě  ve  spojení  s  expedicí.  Jestliže 
expedice volá směrovou výzvu, nebo navazuje spojení a spojení probíhá, nevolejme- 
ani na kmitočtu, na němž expedice poslouchá (tím rušíme expedici), ani nikde jinde 
(tím rušíme své místní kamarády a expedici ztěžujeme poslech). Pokud již máme 
s expedicí ukončené spojení, nevyžadujme duplicitní spojení - připravujeme tím další 
kamarády o šanci. Nejdůležitější při expedičním provozu je poslouchat, poslouchat a 
poslouchat: nejen pokyny expedice, ale i sledovat její provozní styl (kde poslouchá, 
jaký mají  její  spojení rytmus, jak se přelaďuje po ukončeném spojení, kolikrát lze 
expedici volat).



Přelaďování  expedice  v pajlapu  závisí  na  hustotě  pajlapu.  Až  do  zkušenosti  z 
Christmasu jsem expedice volal těsně nad nebo pod kmitočtem, kde bylo ukončeno 
předchozí spojení.  V intenzivním pajlapu, který jsem zažil,  se vytvořil  na kmitočtu 
předchozího spojení tak intenzivní a široký shluk signálů, že nebylo možné přečíst 
ani nejsilnější stanice. Musel jsem hledat kmitočet, na němž bylo volání čitelné, což 
bylo při nejhustším provozu až na konci pajlapu (nebo na jeho začátku). V takovém 
provozu uspěli ti, kdo si dokázali najít nejméně obsazený kmitočet nezávisle na tom, 
kde jsme pracovali (oblíbená a velmi úspěšná taktika Toníka OK1MG).



Během  spojení  mne  neobtěžovalo,  když  mi  bleskovým  vysláním  sufixu  „CF“, 
respektive „YA“ těsně před ukončením spojení sdělovali přátelé OK1CF a W6YA, že 
jsou na pásmu. Vadí trvalé, neukázněné a agresivní volání během celého spojení, 
jímž  je  spojení  se  slabší  stanicí  znemožňováno,  je  snižováno  tempo  provozu  a 
snižována šance navázat s expedicí spojení. Podle analogie s orchestrem Evropa 
připomíná orchestr, kde si hudebníci hrají každý podle své osobní partitury nezávisle 
na kapelníkovi i na spoluhráčích s chaotickým výsledkem.



Nemá smysl volat expedici, kterou neslyšíme. I když se dovoláme, nedozvíme se to 
a při opakovaném volání riskujeme, že nás expedice pokárá. Při zpracování deníků 
pro odesílání QSL lístků jsem zaznamenal případ až pěti spojení na jednom pásmu 
stejným módem - čtyři amatéři přišli o šanci navázat spojení. To se stávalo zvláště na 
nízkých pásmech.
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Co na závěr. 



Expedice je finančně i fyzicky a psychicky náročný podnik. Naše expedice oblétla 
polovinu světa, a protože jsme nebyli – programově - nikým sponzorováni, náklady 
na účast v ní vyčerpaly citelnou část mých životních úspor. Pro zajímavost - u malé 
expedice provozované ve velmi skromném stylu se na jedno spojení vynaloží okolo 7 
Kč osobních výdajů (bez výdajů na technické vybavení, na organizaci výpravy a na 
QSL lístky).V průběhu  expedice  v drsných  podmínkách  se  operátoři  dostávají  na 
hranici svých možností. Jejich jedinou odměnou je potěšení z inteligentně vedených 
spojení se slušnými a schopnými amatéry a radost, kterou spojení s expedicí přináší 
druhým.  Pro  mne osobně byla  expedice  životním zážitkem,  fantastickým dárkem 
k sedmdesátinám a silnou injekcí aktivity a chuti do života. Jen je mi jen moc líto, že 
mne operátorská úroveň a chování některých evropských stanic zklamaly. 



Část  nových  amatérů  nezná  zásady  expedičního  provozu,  neumí  se  orientovat 
v expedičním provozu a tím, že je zvyklá používat DXcluster, neumí ani poslouchat. 
Navíc  i  sami  veteráni  často  dávají  špatný  příklad  ostatním  -  sami  se  nechávají 
strhnout k agresivnímu a bezohlednému stylu provozu, jímž se chtějí  prosadit  za 
každou cenu, a to i na úkor ostatních. Chtěl bych poprosit slušné evropské operátory, 
aby osobním příkladem, osvětou a taktní výchovou svých kamarádů pomáhali vrátit 
do Evropy slušnost a dovednost. 



Díky všem Vám, kdo jste nám pomáhali a projevovali přízeň! 
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Jak začít s packetem (Packet Radio - PR) 


Josef Plzák, OK1PD 
 
Příspěvek je návodem k tomu, jak snadno získat přístup k packetu a rutinně využívat 
informace z DX clusteru. 
 
Packet  je datovou sítí  zprostředkující přenos  informací  mezi  počítači. Tato  síť  
sestává z VKV rádiové sítě pracující v pásmech 144 a 430 MHz, která mezi sebou 
propojuje rádiovými linkami komunikační uzly (nódy) packetové sítě, což jsou místa, 
která umožňují připojení místních uživatelů packetu do rádiové sítě. Uzly jsou proto 
vybaveny nejen radiostanicemi propojujícími uzly do společné sítě, ale jsou opatřeny 
dalším transceiverem, jenž umožňuje spojení mezi uživatelskými počítači a 
packetovou sítí a tím jim zajišťuje přístup k packetu. Do uzlu má přístup větší počet 
uživatelů, proto musí být přístup k uzlu řízen. Jako „řídící operátor“ sítě slouží počítač 
uzlu, který uvolňuje linku (distribuuje přístup - „předává slovo“) jednotlivým 
připojeným uživatelům. Počítač slouží i jako „poštovní úřad“ (BBS – Bulletin Board 
System) - zprostředkovává ukládání a distribuci textů i dat a připojuje uživatele ke 
vzdáleným uživatelům sítě a ke specializovaným „poštovním úřadům“ (serverům).  
Specializovaným „poštovním úřadem“ je DX cluster, jenž zaznamenává 
specializovaná hlášení (spoty) připojených uživatelů  o aktuálně pracujících stanicích 
(zpravidla vzácných), o podmínkách šíření i komentáře k situaci na pásmech a 
distribuuje tyto informace mezi všemi ke clusteru připojenými počítači. V současnosti 
jsou DX clustery spojeny mezi sebou nejen rádiovou sítí, ale i internetem, takže 
prezentované DX spoty přicházejí z celého světa. 
 


 
 
Parametry nódů, BBS, DX clusterů a povětrnostních serverů zobrazené sítě jsou 
uvedeny v souboru Packet Radio. 
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Počítače a radiostanice „hovoří různou řečí“: zatímco datový tok vycházející z a 
přicházející do počítače je tvořen sledem logických jedniček a nul, radiostanice mezi 
sebou komunikují nízkofrekvenčními tóny.  Proto se mezi radiostanici a počítač 
zapojují kontroléry, které působí jako „překladatelé“ mezi daty počítače a 
nízkofrekvenčními signály VKV transceiveru přenášenými v obou směrech. 
Avšak i počítače uživatelů sítě a počítače uzlů musí hovořit společnou řečí: tou je 
použitý přenosový protokol zabezpečující bezchybný tok dat. Bezchybnost 
zabezpečuje vysílání dávek (packetů – krátkých oddílů zprávy), které jsou plynule 
kontrolovány a potvrzovány počítačem příjemce. Dojde-li k chybě, počítač příjemce si 
automaticky vyžádá opakování chybného packetu. Přenos se uskutečňuje přenosovou 
rychlostí 1200 Baud až 9200 Baud. 


Jaké přístrojové vybavení budeme potřebovat? 
Dotazem u místního kolegy si upřesníme, který uzel je v místě nejvhodnější. Ze 
souboru Packet Radio si zjistíme jeho kmitočet, volací znak a  přenosovou 
rychlost.  
 
Pak si opatříme kmitočtově odpovídající VKV transceiver: vyhoví „ručka“ o výkonu 
několika wattů doplněná všesměrovou vertikální anténou. Při výběru z více uzlů si 
vybereme ten, který poskytuje nejsilnější signál. 
 
Dále si opatříme vhodný kontrolér s odpovídající přenosovou rychlostí. 
Jednoduché převodníky úrovní (např. modem YAM či převodníky skupiny BayCom) 
nejsou vhodné: jsou sice nejlevnější variantou, avšak zatěžují počítač, který musí 
dělit svůj strojový čas mezi obsluhu clusteru a řešení úkolů staničního manažeru 
(deníkového programu), či jiných počítačových úloh. Toto sdílení může vyvolávat 
konflikty mezi úlohami a způsobit i kolaps počítače. Proto raději dáme přednost 
modemům, které navíc vyrovnávají datový tok mezi počítačem a připojenou 
packetovou sítí a samostatně udržují spojení s packetem i tehdy, když počítač řeší 
jinou úlohu, takže packetové spojení minimálně zatěžuje a omezuje počítač.  
 


Modemy vyrábí několik firem. Některé se zaměřují na univerzální modemy, např. 
firma SCS: její modemy řady PTC-II používají DSP technologii (digitální signálové 
procesory), jejichž nejnáročnější úlohou je provoz protokolů PACTOR II. a PACTOR 
III. Jejich cena odpovídá tomu, co modemy umí a pro pouhé použití v packetové síti 
jsou příliš dokonalé a drahé. Dobrým standardem jsou výrobky firmy SYMEK: jsou to 
jednoúčelová zařízení vyráběná evropskou firmou s dobrou technickou tradicí. 
Modemy této firmy jsou osvědčené, snadno dostupné a relativně levné. 


TELNET 
Uživatelům s neomezeným přístupem na internet lze doporučit jako nejlevnější 
variantu připojení na internetové clustery. Tímto řešením ušetříme náklady na pořízení 
VKV transceiveru a modemu. Počítač musí bít vybaven ovládačem telnet.exe (je 
součástí operačního systému). Postup připojení a použití je velmi jednoduchý: 
z přiloženého seznamu telnetových adres si vybereme jednu z adres a pomocí 
„CTRL“ s  kliknutím levé klávesnice myši se připojíme. Po přepisu adresy do 
adresáře telnetu programu LOGGER32 (v okénku „Telnet“ otevřeném v okně 
„Cluster“) se připojíme kliknutím myší na vybranou adresu. Další použití je shodné 
jako po připojení prostřednictvím clusteru. 
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Celosvětový aktuální seznam telnetových adres je na adrese ve9dx v seznamu 
literatury a internetových adres na konci článku. Výběr několika adres z tohoto 
seznamu následuje.  
 


OK0DXH                 194.213.40.187:41112              Libenice, Czech Republic  
OK0DXI                   radio.nagano.cz:41112           Nagano, Czech. Republic 
DB0ERF                   db0erf.de:41113                      Germany   (JO50mx) 
DB0FHN                  db0fhn.efi.fh-nuernberg.de:7300  Nuernberg, Germany   
DB0HGW                 db0hgw.dyndns.org:4111     Greifswald, Germany 
DB0LJ                      db0lj.dyndns.org:41112       Kruft, Germany         
GB7WDX                   gb7wdx.homelinux.net:8000  Somerset, UK    
GB7XDX                    gmdx.tzo.com:23                  Scotland 
GB7YDX                    gb7ydx.ath.cx:7300             Barnsley, UK 
GB7YFS                    gb7yfs.org.uk:8001             Bourne, UK    
F8KGK                        f8kgk.dyndns.org:9000       Rouen, France   (JN09mj)   
G7RAU                        g7rau.demon.co.uk:7374    Whippingham, UK    
F6GGY                        f6ggy.dyndns.org:9000        Monflanquin, France   
F6KBI                         f6kbi.dyndns.org:9000        Coray France   (IN88cb)   


Přehled PR kontrolérů (TNC) + PR modemů firmy SYMEK 


 


TNC21S: 8-Bitový kontrolér 1200 Baud AFSK-určený pro amatéry a 
CB 
32k CMOS RAM, 32k EPROM, standardní TNC2-Software.  


 
TNC2H: 8-Bitový kontrolér 9600 Baud FSK (G3RUH) 32k CMOS 
RAM, 32+32k EPROM, standardní TNC2-Software. 


 


TNC31S: 16-Bitový vysokorychlostní kontrolér s jedním propojením. 
128k nebo 512k CMOS RAM, 128k nebo 512k Flash-EPROM 
TNC3- kompabilita: Mailbox, SLIP, Hayes, 6pack, X-Net 
Přenosová rychlost: 1200 Baud AFSK, 9600 Baud FSK (G3RUH) 
(19200, 38400, 76800, 153600, 307200, 614400 Baud). 


 


TNC3S: 16-Bitový vysokorychlostní kontrolér se dvěma propojeními.
256k až 2 M CMOS RAM, 256 k Flash-EPROM, hodiny.  
TNC3- softwarová kompatibilita: Mailbox, SLIP, Hayes, 6pack, X-Net
Přenosová rychlost: 1200 Baud AFSK, 9600 Baud FSK (G3RUH) a 
rychlejší (19200, 38400, 76800, 153600, 307200, 614400 Baud) 


 
AFSK1200: AFSK-modem 1200 Baud pro TNC3S a TNC31S 


 


FSK9600 a FSK9601: modemy 9600 Baud FSK a vyšších 
přenosových rychlostí (9600, 19200, 38400, 76800, 153600, 307200, 
614400 Baud). 


Začínáme-li s packetem a packet považujeme pouze za uživatelský nástroj (= pomoc-
ný zdroj informací o dění na pásmech) a  nepředpokládáme hlubší  experimentování, 
pak se spokojíme s nejlevnějšími kontroléry řady  TNC 2 (cena od 184 EUR).  V mís-
tech, kde není packet k dispozici se můžeme připojit na DX cluster  pomocí  internetu 
bez použití rádiového modemu.  
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Propojení a nastavení 
Zakoupený modem zapojíme mezi počítač a VKV transceiver,  kmitočet transceiveru 
nastavíme na  místní packetový nód  (viz přehled parametrů nódů).  Packet  provo-
zovaný rychlostí 1200 Baud používá stejný kmitočet pro vysílání i příjem, některé nó-
dy provozované rychlostí 9600 Baud používají  odskok –7,6 MHz, jak nás poučí sou-
bor se seznamem nódů a jejich parametrů. 


K propojení na signálové straně použijeme 4 – párový stíněný kablík opatřený 
konektory přijímače a kontroléru (určený pro NF signál z přijímače do kontroléru, NF 
signál z kontroléru do vysílače, spínání vysílače, zem); k datovému propojení 
zakoupíme propojku portu (com) počítače s datovým konektorem kontroléru. 


Kontrolér komunikuje s počítačem pomocí speciálních programů; tyto programy musí 
být slučitelné mezi terminálovým programem počítače a kontrolérem. Kontroléry řady 
TNC2 disponují  standardními programy TAPR a WA8DED (FirmWare). 
Doporučovaný deníkový program LOGGER32 obsahuje i okno určené ke komunikaci 
s PR. Spolupráce mezi počítačem a kontrolérem vyžaduje ještě souhlasné nastavení 
přenosové rychlosti a výběr z programů TAPR/WA8DED. LOGGER 32 spolupracuje 
s programem WA8DED. 
 
Na TNC kontroléru se nastaví (postupem popsaným v dokumentaci kontroléru):  


• Přenosová rychlost mezi počítačem a kontrolérem: 9600 Baud 
• Program: WA8DED 


 
V programu LOGGER32 otevřeme okno „Cluster“ a klikneme na ně: 


• Pravým tlačítkem myši vybereme: Close Port (dočasně odepneme bránu 
počítače) 


• Pravým tlačítkem myši vybereme: Port Setup a nastavíme potřebné 
parametry: 


o Port Com: nastavíme označení sériového portu, na který připojíme 
propojku s kontrolérem 


o Data Bits: 8 
o Stop Bits: 1 
o Parity: None 
o Baudrate: 9600 
o Pomocí „Apply“ potvrdíme výběr a přejdeme do okna „Cluster“ 


• Pravým tlačítkem myši pomocí Open Port  aktivujeme výstup počítače a 
přejdeme do okna „Cluster“. 


Provoz 
K připojení a k obsluze clusteru potřebujeme minimum povelů.  
V okně Cluster se připojíme následující procedurou (červený text je odpovědí na 
naše instrukce):  


• „ESC“ S1 „Enter“ (připojíme se k 1. kanálu)  
• *S1 CHANNEL NOT CONNECTED*  
• „ESC“ I OK1PD „Enter“ (vložíme svůj volací znak ke kanálu1.)  
• * I OK1PD 
• „ESC“ c OK0NCC „Enter“ (napojujeme se na nód OK0NCC)   
•  *(1) connected to OK0NCC 
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• c OK0DXH„Enter“  
• ***connected to OK0DXH (jsme připojeni na cluster OK0DXH; cluster nás 


pak vyzve k doplnění osobních údajů). 
Poslední dva kroky můžeme spojit v jeden („ESC“ c OK0DXH v OK0NCC„Enter“). 
Po připojení můžeme pomocí instrukce „h“ „ENTER“ vyvolat nápovědu, pomocí níž 
získáme návod, jak použít instrukce k ovládání clusteru. 
 
Pozn.: znaky „ “ vymezují klávesnici (např. „h“ vypíšeme pouze klávesnici h, „ESC“ 
je klávesnice Esc). 
 
Základní help vyvolaný příkazem „h“ v clusterovém okně deníku LOGGER32: 
 
h 
h 
HELP Napoveda 
  
HELP je dostupny pro mnoho prikazu. Syntaxe je:- 
    
HELP <prikaz> 
 Kde <prikaz> je prikaz, ke kteremu chces zobrazit napovedu. 
 napr. HELP SHOW/DX 
 
 Prvni pomoc: 
 
 SET/PAGE 0   zrusi strankovani 
 SH/DX 10 on 6m   zobrazi 10 poslednich spotu na 50 MHz 
 SH/DX 10 on 6m by ok*  to same, navic spoty jen od OK stanic 
 ACC/SPOTS by_zone 14,15,16 povoli prijem spotu jen zaslanych z EU 
 REJ/ANN ALL          zakaze prijem oznameni 
 REJ/SPOTS on vhf     zakaze spoty na VKV 
 REJ/SPOTS on 6m      zakaze spoty na 50 MHz 
 
 Argumenty v lomenych zavorkach <...> jsou povinne 
 Argumenty v hranatych zavorkach [...] jsou nepovinne 
 Operator '|' oddeluje mozne varianty 
 Velikost pismen nerozhoduje 
 
 Vsechny prikazy mohou byt zkraceny, takze SHOW/DX muze byt zkraceno na 
SH/DX, 
 ANNOUNCE muze byt zkraceno na AN atd. 
 
 Zkus prikaz APROPOS <text>, ktery prohleda vsechny napovedy pro vyskyt 
 zadaneho textu <text> a vypise seznam prikazu.  
 
Podobným postupem si můžeme vyvolat nápovědu v nódu či BBS. 
 
Komunikujeme s DX clusterem 
Pro běžnou potřebu vystačíme s několika instrukcemi: 
SH/DX požadavek na zobrazení posledních nahlášených DX stanicích 
SH/WWV požadavek na zobrazení posledních hlášení o ionosférické situaci 
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SH/QSL <značka> qsl manažer pro uvedenou značku 
Q  odpojení od clusteru 
 
Hlášení o zajímavé stanici, na kterou chceme upozornit ostatní (spot) odešleme 
pomocí staničního manažeru LOGGER32 takto: 


• Volací znak stanice zapíšeme do deníkového okna.  
• Příkazem CTRL D otevřeme okénko k odeslání spotu. 
• Do okénka vepíšeme doprovodný stručný text. Volací znak a kmitočet jsou 


automaticky přepsána z deníkového okna. 
• Odesíláme klávesou „ENTER“. 


 
 
Použití packetového okna ke komunikaci s ostatními uživateli clusteru: 


• Krátké zprávy určené všem: Ann 3XD2Y: QSL via UA6JR 
• Krátká zpráva určená konkrétnímu operátorovi připojenému ke clusteru se 


odesílá z okénka „Messages“ (otevírá se z nabídkové lišty okna Cluster). Do 
spodní řádky za nápisem „Anno“ se vepíše volací znak adresáta, do linky za 
ním se vepíše krátká zpráva. Klepnutím na „ENTER“ se zpráva odesílá. 
Odpověď se objeví v horní části okénka. Tímto postupem lze  


 
Použití clusterového okna k odeslání zprávy určitému uživatelovi packetové sítě:


• Zprávu vyšleme z nódu, na nějž jsme připojeni (nikoliv z clusteru!). 
• Vyšleme instrukci k odeslání zprávy: S OK1AOZ 
• Na požádání „SUBJECT“ odešleme název zpráv (např. Info k CD) pomocí 


„ENTER“. 
• Po výzvě napíšeme zprávu; ukončíme ji kombinací „Ctrl Z“. 
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Přehled instrukcí clusteru vyvolaných instrukcí h: 
 
ANNOUNCE        - make a general announcement to all connected stations 
(sdělení všem připojeným uživatelům) 
BYE              - bye, disconnect from the PacketCluster (odpojení od clusteru) 
CONFERENCE      - enter conference mode (připojení) 
DELETE          - delete mail message (vymazat zprávu) 
DIRECTORY       - list active mail messages (vyvolat aktivní poštovní zprávy) 
DX               - DX spotting info announcement (informace o DX stanicích) 
EXECUTE         - execute your personal command procedure (uskutečnit osobní 
příkaz) 
FINDFILE        - locate file(s) on the system (vyhledat soubor) 
HELP or ?       - help (displays this listing) (vyvolat nápovědu)  
HELP command    - display help for that particular command (vyvolat nápovědu 
tohoto souboru instrukcí) 
KILL             - delete mail message (vymazat zprávu) 
LIST             - list active mail messages (vyvolat seznam zpráv) 
QUIT             - bye, disconnect from the PacketCluster (odpojit od clusteru) 
READ             - read mail message (přečíst zprávu) 
REPLY           - reply to the last-read mail message 
SEND             - send mail message (odeslat zprávu) 
SET              - set user-specific parameters (nastavit specifické uživatelské 
parametry) 
SHOW             - display various PacketCluster information (ukázat různé 
packetem sdílené informace) 
SWITCH          - change to alias call (přepnout do volání „alias“) 
TALK             - talk to specified station (zpráva pro jednoh vybraného 
účastníka) 
TYPE             - display a particular file on the PacketCluster (zobrazit vybranou 
zprávu v packetu) 
UPDATE          - update a custom database (doplnit uživatelskou databázi) 
UPLOAD          - upload a file to the PacketCluster (přenos souboru do clusteru) 
WWV              - log/announce WWV propagation information (předat do clusteru 
zprávu o šíření)  
WX               - announce weather conditions 
 
Příklad vyvolání souboru instrukcí nódu: 
h 
 
Prikaz    : Popis 
 
Actual   : Aktuality 
C!         : Connect bez navratu 
Connect   : Connect 
DAMA      : DAMA uzivatele a priority 
Dest      : FlexNet nody (destinace) 
Help      : help 
Links     : vypise linky 
LOcals    : vypise lokalni nody 
MHeard    : Heard-List - vypise slysene stanice 
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MSg       : zprava ostatnim stanicim 
Nodes     : seznam NET/ROM nodu 
NRR       : posle NET/ROM routovaci packet 
NULL      : slouzi k testovani nodu 
Port      : parametry portu 
PS        : procesy 
Quit      : opustí (X)Net 
SAps      : informace o sitovych vrstvach 
Stati     : statistika 
SYsop     : sysop 
User      : vypise uzivatele 
Version   : verze (X)Netu 
PING     : posle ping 
CONVers   : vstoupi do Convers modu 
POStat    : vypise statistiku portu 
NETStat   : stav TCP 
 
Literatura: 
Rubrika Packet Radio; Vašek Henzl, OK1CNN, ok1cnn@volny.cz, Radioamatér 
3/2001 až 2/2002; 
Handbuch zum Packet-Radio-Controller TNC2S Ausgabe 1994, Symek Gmbh 
Manuál LOGGER 32 (v přílohách CD) 
http://packet-radio.azit.cz/?page=pm1 
http://www.dcom.cz/tnc5_c.htm 
http://www.tapr.org/
http://symek.com/  
http://www.scs-ptc.com/
http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html 
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Nódy (k 1. 8. 2006)



Call QTH LOC USER QRG USER QRG ASL SYSTEM SYSOP
ok0na Plzeň - Košutka JN69QS 144.900 / 1k2 430.550 +7.6 / 9k6 420 RMNC/Flexnet 3.3g ok1gb
ok0nad Koráb u Kdyně JN69MJ 144.975 / 1k2 438.200 -7.6 / 1k2 773 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1zsv
ok0nag Plzeň - Krkavec JN69QS 504 (X)net 1.36 ok1ful
ok0nal Letiště Staňkov JN69NM 144.950 / 1k2 433.650 / 9k6 420 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1dle
ok0nas Aš JO60CF 144.8125 / 1k2 438.350 -7.6 / 9k6 761 RMNC/Flexnet 3.3g ok1vow
ok0nax Plzeň - Doubravka JN69RR 380 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1xok
ok0nb Zakletý vrch JO80FF 144.900 / 1k2 433.650 / 9k6 992 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1gi
ok0nc Praha - Žižkov JO70FB 144.625 / 1k2 433.675 / 9k6 420 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1mx
ok0ncc Praha - Cukrák JN79EW 144.8875 / 1k2 433.725 / 1k2 430 RMNC/Flexnet 3.3h ok1imj
ok0ncg UTB Praha JO70FC 324 (X)Net 1.31 ok1vcf
ok0nck Kladno (Rozdělov) JO70AD 144.925 / 1k2 2k4 433.600 / 1k2 465 RMNC/Flexnet 3.3h ok1fmf
ok0nd Ještědka JO70LR 144.825 / 1k2 437.775 -7.6 / 1k2 925 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1iwk



438.225 -7.6 / 9k6
ok0ndg Nový Bor JO70GS 438.425 -7.6 / 9k6 370 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1mpx
ok0ne Výsluní JO60LJ 144.850 / 1k2 438.250 / 9k6 1244 TNC3 (X)Net ok8awb
ok0nf Praha - Petřín JO70EC 144.725 / 1k2 433.775 / 9k6 340 RMNC/Flexnet 3.3h ok1imj
ok0ngg Praha - Cukrák JN79EW 441 (X)Net 1.30 ok1cnn
ok0nh Holice - Kamenec JO80AC 144.825 / 1k2 439.350 -7.6 / 4k8 324 RMNC/Flexnet 3.3h ok1vey
ok0nhc Vysoká u Kutné Hory JN79OW 144.975 / 1k2 430.475 +7.6 / 9k6 472 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1dry
ok0nhd Zálesí u Dvora Král. JO70VJ 144.875 / 1k2 144.875 / 2k4 430 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1hxt



430.925 +7.6 / 9k6
ok0nhd-5 Dvůr Králové n.L. JO70VK 430 (X)Net v1.36 ok1hxt
ok0nhd-6 Zálesí u Dvora Král. JO70VJ 438.525 / 1k2 430 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1hxt
ok0nhx Hradec Král. - Univ. JO70WF 430.500 +7.6 / 9k6 259 (X)Net 1.32 ok1mkw
ok0nhx-12 Hradec Král. - Univ. JO70WF 259 (X)Net 1.32 ok1mkw
ok0ni Ústí n. L./Komáří vížka JO60WR 144.950 / 1k2 2k4 810 RMNC/Flexnet 3.3h ok1mpx
ok0nim Děčín JO70CS 144.975 / 1k2 260 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1smn
ok0nj Tábor, Na Kopečku JN79IJ 144.875 / 1k2 420 PC/Flexnet 3.3g:1 ok1ayu
ok0nk Horka/Drahan. vrch. JN89KK 438.275 -7.6 / 9k6 656 RMNC/Flexnet 3.3h ok2uiz
ok0nl Holý Kopec JN89SJ 144.925 / 1k2 400 RMNC/Flexnet 3.3h ok2bzm
ok0nla Vlčák u Kroměříže JN89PD 144.8875 / 1k2 439.925 -6.0 / 9k6 570 RMNC/Flexnet 3.3h ok2slz
ok0nll Přerov JN89RL 144.850 / 1k2 438.050 -7.6 / 9k6 245 PC/Flexnet 3.3g:2 ok2jbu
ok0nlz Strážnice JN88PV (X)Net v1.37 ok2slz
ok0nma Brno - Královo Pole JN89HF 144.850 / 1k2 430.725 +7.6 / 2k4 330 PC/Flexnet 3.3g:1 ok2scs



430.475 +7.6 / 9k6 430.775 +7.6 / 14k4
ok0nmb Brno - Kohoutovice JN89GE 144.975 / 1k2 430.550 +7.6 / 9k6 410 PC/Flexnet 3.3g:2 ok2xiz
ok0nmc Brno - Židenice JN89GE 250 (X)Net 1.36 ok2slz
ok0nn Žďár nad Sázavou JN79XN 144.825 / 1k2 680 RMNC/Flexnet 3.3h ok2pde
ok0no Velký Javorník JN99BM 144.825 / 1k2 438.425 -7.6 / 9k6 918 RMNC/Flexnet 3.3h ok2zm
ok0nog Nový Jičín JN99AO 286 (X)Net v1.36 ok2zm
ok0noj Nový Jičín JN99AO 144.975 / 1k2 323 RMNC/Flexnet 3.3h ok2zm
ok0nor Rožnov pod Radh. JN99BK 144.850 / 1k2 430.975 +7.6 / 9k6 600 RMNC Flexnet 3.3h ok2ucx
ok0nos Ostrava, Havlíčkovo n. JN99CT 433.725 / 1k2 1292.5 / 9k6 / 38k4 309 PC/Flexnet 3.3g:2 ok2bmu
ok0np Libenice - vodárna JN79GM 650 (X)Net 1.31 ok1vfz
ok0npi Kraví Hora u Písku JN79CH 144.9375 / 1k2 430.950 +7.6/1k2,9k6 636 PC/Flexnet 3.3g:2 ok1vhb
ok0nrh Olomouc - Pohořany JN89QQ 144.675 / 1k2 438.300 -7.6 / 9k6 581 RMNC/Flexnet 3.3h ok2mtm
ok0ns Suchý Vrch JO80IB 433.750 +6.0 / 9k6 1008 RMNC/Flexnet 3.3h ok2xdx
ok0nsu Šumperk - Let.Aerokl. JN89MX 144.975 / 1k2 438.250 -7.6 / 9k6 340 RMNC/Flexnet 3.3h ok2xdx
ok0ntu Ostrava, kolej VŠB TU JN99BU 144.9125 / 1k2 438.725 -7.6 / 9k6 308 PC/Flexnet 3.3g:2 ok2bmu
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BBS



Call QTH ASL LOC QRV VIA LINK SPEED SYSTEM SYSOP
ok0nag-8 Plzeň 420 JN69QS ok0nag 115k2 BCM 2.01e+ (Linux) ok1ful
ok0nal-8 Letiště Staňkov 420 JN69NM ok0nal interlink BCM 1.42 (DOS) ok1dle
ok0pab Brno - Královo Pole 330 JN89HF ok0nma interlink FBB 7.00i ok2pxv
ok0pad Koráb u Kdyně 773 JN69MJ ok0nad interlink BCM 1.42 (DOS) ok1xwo
ok0pbb Brno - Kohoutovice 410 JN89GE ok0nmb 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok2xhr
ok0pbr Brno 330 JN89GF ok0nma interlink FBB 7.00i (HF Pactor) ok2pen
ok0pcc Praha - Cukrák 441 JN79EW ok0ngg 115k2 BCM 2.01d+ (Linux) ok1cnn
ok0phk Hradec Králové 259 JO70WF ok0nhx axip BCM 1.46 (Linux) ok1mkw
ok0phl Holice 324 JO80AC ok0nh 19k2 BCM 1.43l (win32) ok1vey
ok0pkl Výsluní 1244 JO60LJ ok0ne 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok1ar
ok0pkm Vlčák u Kroměříže 570 JN89PD ok0nla 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok2slz
ok0pkr Holý Kopec 400 JN89SJ ok0nl 19k2 BCM 1.42 (DOS) ok2xhl
ok0pmk Přítlucká hora u Přítluk 280 JN88JU ok0nmk interlink DOS/slz_BCM 1.04+ ok2slz
ok0pok Plzeň 380 JN69RR ok0nax axip 115k2 FBB 7.00g ok1ful
ok0pov Nový Jičín 323 JN99AO ok0noj 38k4 FBB 7.00g ok2zm
ok0pow Nový Jičín 323 JN99AO ok0noj 38k4 BCM 2.01e+ (Linux) ok2zm
ok0ppl Plzeň - Košutka 420 JN69QS ok0na 38k4 BCM 1.44k (Linux) ok1vj
ok0ppr Praha - Petřín 340 JO70EC ok0nf 38k4 BCM 2.01d+ (Linux) ok1cnn
ok0prg Praha 420 JO70FB ok0nc 38k4 FBB 7.00i ok1fmf
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DX Cluster



Call QTH ASL LOC QRV VIA LINK SPEED SYSTEM SYSOP
ok0dxb Brno - Královo Pole 330 JN89HF ok0nma interlink Clusse ful-1.20a ok2pxv
ok0dxh Libenice JN79GM ok0np CLX 5.04 ok1xh
ok0dxi Plzeň - Krkavec 504 JN69QS ok0nag interlink CLX 5.04 (Linux) ok1ivu
ok0dxp Praha - Žižkov 333 JO70FB ok0ncg 38k4 PacketCluster v5.4 ok1hh
ok0dxu Ostrava - Poruba 306 JN99BU ok0ntu axip Clusse 1.20a ok2bmu
ok0dxx Praha - Žižkov JO70FB ok0ncg axip CLX 5.01 ok1hh
ok0dxx Praha - Žižkov JO70FB ok0nhx axip CLX 5.01 ok1hh



WX Station



Call QTH ASL LOC QRV VIA LINK SPEED SYSTEM SYSOP
ok0wxi Ústí n. L.- Komáří vížka 810 JO60WR ??? ok1mpx
ok0wxo Velký Javorník 918 JN99BM ok0no 57k6 (X)Net 1.32 ok2zm
ok0wxo Velký Javorník 918 JN99BM ok0nog 38k4 (X)Net 1.32 ok2zm



Gateway



Call QTH ASL LOC SYSTEM SYSOP
ok0nhg Hradec Králové 259 JO70WF TNOS v2.30 ok1mkw
ok0ntu-10 Ostrava, kolej VŠB TU 308 JN99BU JNOS v1.10m ok2bmu
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BBS




Call QTH ASL LOC QRV VIA LINK SPEED SYSTEM SYSOP
ok0nag-8 Plzeň 420 JN69QS ok0nag 115k2 BCM 2.01e+ (Linux) ok1ful
ok0nal-8 Letiště Staňkov 420 JN69NM ok0nal interlink BCM 1.42 (DOS) ok1dle
ok0pab Brno - Královo Pole 330 JN89HF ok0nma interlink FBB 7.00i ok2pxv
ok0pad Koráb u Kdyně 773 JN69MJ ok0nad interlink BCM 1.42 (DOS) ok1xwo
ok0pbb Brno - Kohoutovice 410 JN89GE ok0nmb 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok2xhr
ok0pbr Brno 330 JN89GF ok0nma interlink FBB 7.00i (HF Pactor) ok2pen
ok0pcc Praha - Cukrák 441 JN79EW ok0ngg 115k2 BCM 2.01d+ (Linux) ok1cnn
ok0phk Hradec Králové 259 JO70WF ok0nhx axip BCM 1.46 (Linux) ok1mkw
ok0phl Holice 324 JO80AC ok0nh 19k2 BCM 1.43l (win32) ok1vey
ok0pkl Výsluní 1244 JO60LJ ok0ne 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok1ar
ok0pkm Vlčák u Kroměříže 570 JN89PD ok0nla 38k4 BCM 1.42 (DOS) ok2slz
ok0pkr Holý Kopec 400 JN89SJ ok0nl 19k2 BCM 1.42 (DOS) ok2xhl
ok0pmk Přítlucká hora u Přítluk 280 JN88JU ok0nmk interlink DOS/slz_BCM 1.04+ ok2slz
ok0pok Plzeň 380 JN69RR ok0nax axip 115k2 FBB 7.00g ok1ful
ok0pov Nový Jičín 323 JN99AO ok0noj 38k4 FBB 7.00g ok2zm
ok0pow Nový Jičín 323 JN99AO ok0noj 38k4 BCM 2.01e+ (Linux) ok2zm
ok0ppl Plzeň - Košutka 420 JN69QS ok0na 38k4 BCM 1.44k (Linux) ok1vj
ok0ppr Praha - Petřín 340 JO70EC ok0nf 38k4 BCM 2.01d+ (Linux) ok1cnn
ok0prg Praha 420 JO70FB ok0nc 38k4 FBB 7.00i ok1fmf
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Seznam telnetových adres světových DX clasterů 
Podle VE9DX - http://ve9dx.weblink.nbtel.net/telnet/sites.html



Stav k 10.2006 
 



4N1EXY                   147.91.21.15:8000                  Belgrade, Serbia (KN04ft)    
4N6DXS                  195.66.179.242:8000              Herceg Novi, Montenegro 
6L0NJ                      dxc.dx.or.kr                              South Korea 
7N4TWL                  7n4twl.homeip.net:8000        Oota-ku, Japan 



9A0CSI                    ham.dyndns.org:7300         Sibenek, Croatia    
9A0DXC                  bbs.cc.fer.hr:8000                  Croatia 
AA2MF                    dxc.aa2mf.net                         Staten Island, N.Y. 
AB5K                      dxc.ab5k.net                            Bee Cave, Tx (Note: World wide spots) 
AB5K                      dxc-us.ab5k.net                       Bee Cave, Tx  (Note: Contains only spots from USA 
and Canada) 
AB7AA                    66.1.40.120                                Tucson, Az.
AD1C                      dxc.ad1c.us                             N. Chelmsford, Ma.   
CE4UYP                 146.83.196.31:9000                Chile    
CS1SEL                 hamradio.isel.ipl.pt:41112    Chelas, Portugal 
CT2GWY                 217.129.65.194:8181              Beja, Portugal   (IM68ba) 
CX2SA                     cx2sa.dyndns.org:9000        Minas, Uruguay    
DB0ERF                   db0erf.de:41113                      Germany   (JO50mx) 
DB0FHN                  db0fhn.efi.fh-nuernberg.de:7300  Nuernberg, Germany   
DB0HGW                 db0hgw.dyndns.org:4111     Greifswald, Germany 
DB0LJ                      db0lj.dyndns.org:41112       Kruft, Germany         
DB0SPC                 db0spc.myvnc.com:8000      Mainz, Germany   
DB0SUE                 db0sue-7.ath.cx:8000            Suederbrarup, Germany 
EA1CYZ                   clx.inetd.nl:9000                      Pontedeume, Spain 
EA1DX                     80.33.77.226:7000                   Cehegin, Spain   
EA1URF                  193.147.32.168:41112            Spain  Also:
EA2AAA                   ea2aaa.sytes.net:41112        Spain    
EA2F                         213.96.137.53:9001                Vitoria-Gasteiz, Spain   
EA3AKS                   ea3aks.org:41112                   Sant Pere De Ribes, Spain 
EA3MM                      80.32.111.228:9000                Barcelona, Spain    
EA4URE                    eadx.net                                   Madrid, Spain 
EA5C                          cluster.ea5rcg.org:8000       Gandia, Spain    
EA5ELX                     ea5elx.sytes.net:8000           Elche, Spain 



EA5O                          80.37.216.210:9000               Spain    
EA5RCG                   ea5afp.no-ip.org:8000           Grandia    
EA5RKV                    ea5akc.myftp.org:24             San Vicente, Spain    
EA5URF                    campelo.cdf.udc.es:8000     Ferrol, Spain   
EA5URM                   ea5urm.dns2go.com 7000   Murcia-Spain    
EA5URV                   clusea5.uv.es:41112              Spain 
EA7URC                   dx.ea7urc.org:41112              Spain 
EA7URG                   80.36.72.248:8001                  Grenada, Spain 



EA7URM                  ea7urm.org:8000                     Malaga, Spain    



EA7URP                   80.24.73.234:8000                  Almeria, Spain    
EA8URL                    213.96.177.244:8000             Canary Islands 
EB4CTD                   eb4ctd.myftp.org 9000           Mostoles, Spain    
ED1ZAC                     80.32.9.99:8000                       Carino, Spain   
ED3ZAG                     147.83.156.33:8000                Barcelona , Spain     
ED7ZAB                    dx.ea7urc.org:8000               Spain 
EI7MRE                      mayodx.ath.cx:7300              Mayo, Ireland 
EI7SDX                       shandx.ath.cx:5000               Shankill, Ireland 
EI7WDX                      wdx.ath.cx:7300                     Bray, Ireland 
EV1AR                        193.232.250.249:41112         Belarus 
F1NNI                         f6kbi.dyndns.org:9000         Coray, France (IN88cb) 
F3KT                           f3kt.dyndns.org 9000            Port Saint Martin, France    
F5MZN                        213.41.172.193:9000             Eaubonne, France (JN18dx) 
F5NOD                        f5nod.dyndns.org:7300      Moidieu, France (JN25ll)    
F6BVP                         82.66.61.83:9000                   Paris, France (JN18dv) 
F6CDD                        82.236.244.181:9000             Toulouse, France                     
F6GGY                        f6ggy.dyndns.org:9000        Monflanquin, France   



F6KBI                         f6kbi.dyndns.org:9000        Coray France   (IN88cb)   
F6KBK                        f6gcp-pat.dyndns.org:7300   Faremoutieers France    
F6KDF                        f6kdf.ath.cx:7300                   Lyon, France    
F6KMO                        f6kmo.dyndns.org:9000      Cadex, France 
F8CIY                           f8ciy.servehttp.com:9000   La Ferrière, France 



F8KGK                        f8kgk.dyndns.org:9000       Rouen, France   (JN09mj)   
G7RAU                        g7rau.demon.co.uk:7374    Whippingham, UK    
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GB7BAA                     gb7baa.com:7300                Worchester, UK 
GB7BUX                     dxc.gb7bux.co.uk:7300      Buxton, UK    
GB7CGL                     gb7cgl.ath.cx                        Wool, Dorset, UK 
GB7CGL-1                 gb7cgl.ath.cx:7300               Wool, Dorset, UK 
GB7DJK                     gb7djk.dxcluster.net:7300  East Dereham, UK 
GB7DXA                     nt.amersham.net:7300        Amersham, UK 
GB7DXE                     gb7dxe.dyndns.org:7300    Witham, UK 
GB7DXG                    gb7dxg.shacknet.nu             Guernsey 
GB7DXM                    gb7dxm.shacknet.nu:7300  Suffolk, UK   
GB7EDX                    gb7edx.com:23                      Eastleigh, England    
GB7IMK                     taurus2.plus.com:7300        Bletchley, UK    (IO91ox)  
GB7IPT                       gb7tf.org.uk:8000                 Dawley, UK    
GB7MBC                    gb7mbc.spoo.org:8000       Morecambe, UK 
GB7NHR                    gb7nhr.shacknet.nu:7300  Derby, UK 
GB7SDX                    gb7sdx.ath.cx:7300              Glasgow, Scotland   
GB7UJS                     gb7ujs.shacknet.nu:7373  Wixhall, UK 
GB7WDX                   gb7wdx.homelinux.net:8000  Somerset, UK    
GB7XDX                    gmdx.tzo.com:23                  Scotland 
GB7YDX                    gb7ydx.ath.cx:7300             Barnsley, UK 
GB7YFS                    gb7yfs.org.uk:8001             Bourne, UK    
HA5DI                        ha5di.dyndns.org:8000       Budapest, Hungary 
HA5DXC                    ha7cr.homelinux.net:8000  nr: Budapest, Hungary      
HA6DX                       dx.hu:9000                             Szecseny, Hungary 
HB9DRV                    www.ham-radio.ch:7300   Laax, Switzerland 



HB9GL                      dx.hb9gl.ch:7300                Luchsingen, Switzerland      
HB9IAC                     www.iapc.ch:8000              Geneva, Switzerland   
HB9OK                      www.hb9ok.org:4000        Switzerland 
HG8PRC                  hg8lxl.ham.hu:8000             Csongrad, Hungary   (KN06br) 
HP2AT                     200.46.129.2:9000               Colon, Panama    
HS0ZER                   hs0zer.no-ip.com:9000        Bankok,  Thailand   
I0INU                         i0inu.dyndns.org 7300         Terni, Italy 
I5UXJ                        i5uxj-2.cln.it:8000                  Italy    
I6FLD                        151.8.162.130:40112            Montone, Italy 
I8NHJ                      193.207.106.230                    Campobosso, Italy 
IK0XWV                   ik0xwv.dyndns.org:9000   Rieti, Italy   (JN62kj)   
IK1HJS                    84.253.133.59:7300               Genova, Italy    
IK1ZNW                   213.254.10.100:8000            Torino, Italy 
IK1ZNW                   213.254.10.100:9000            Torino, Italy 
IK2XDE                   80.67.113.160:8000               Carmenate, Italy 
IK3EDJ                    62.110.106.170:9000            Pordenone, Italy    
IK4ICZ                      ik4icz.dyndns.org:8000       Ravenna Italy 
IK5PWJ                   146.48.126.28:8000               Pisa, Italy   
IK5YZW                    ik5yzw.dyndns.org:8000      Lucca, Italy 
IK5ZUK                    ik5zuk.dyndns.org:8000nn  Pisa, Italy 
IK5ZUK                    ik5zuk.dyndns.org:9000      Pisa, Italy 
IK6GPZ                    151.8.162.130:41112            Roseto, Italy 
IK6IHH                     151.8.162.130:9000              Roseto, Italy 
IK6IHL                      81.73.149.81:40112             Sulmona, Italy 
IK6SNR                   151.8.162.130:9000              Controguerra, Italy 
IK6TJX                     81.73.149.81:9000               Sulmona, Italy 
IK7IMO                     ik7imo.dyndns.org:7000    Lecce, Italy   (JN90co)    
IK7MCJ                    ik7mcj-6.dyndns.org:7000  Taranto, Ita;y  Also:    
IK7NXQ                    ik7nxu.dyndns.org:9000    Andria, Italy 
IK7NXU                    ik7nxu.dyndns.org:8000    Andria, Italy 
IK7QLZ                      ik7qlz.dyndns.org:7000       Taranto, Italy    
IK8HJC                     ik8hjc.dyndns.org:8000       Battipaglia, Italy 
IK8UHA                    ik8uha.dyndns.org:9000     Italy  (JN70dv)    
IK8VRN                    ik8vrn.dyndns.org:7000      Marigliano-Naples, Italy 
IQ4AX                        195.43.189.178:8000            Modena, Italy 
IQ4RN                      195.223.80.85:8000                Rimini, Italy 
IQ8BB                        80.205.215.149:8000            Salerno, Italy 
IQ8DA                        iq8da.dyndns.org:9000       Battipaglia, Italy    
IR3DXC                    gw.ir3ip.ampr.org:41112      Treviso,  Italy
IR4AD                        ir4ad.tzo.com                          Parma, Italy 
IR4U                          ir4u.dyndns.org:8000           Cesena, Italy 
IR4X                          80.183.201.33:8000               Bologna, Italy 
IR5PWJ                   146.48.126.27:8000               Pisa, Italy 
IR6IHL                      81.73.149.81:41112               Sulmona, Italy 
IR8AW                       ir8aw.dyndns.org:9000       Naples, Italy 
IS0GRB                     is0grb.ods.org:41112          Quartu Sardinia 
IT9DLN                     it9dln.homeip.net:41112      Menfi, Sicily 
IT9HZC                     62.94.37.234:8000                 Trecastagni, Sicily 
IT9LCP                     151.38.27.197:41112                 Acireale, Sicily 
IT9OBK                    it9obk.org:41112                   Messina, Sicily  Also:
IW2ESA                   iw2esa.dyndns.org:7300     Varese, Italy 
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IW2OAZ                   iw2oaz.dyndns.org:7300     Arno, Italy    
IW5ECF                   ham.homelinux.org:8000    Lucca, Italy  
IW8PGT                    iw8pgt.homeip.net:8000      Mendicino, Italy 



IZ0AWG                    iz0awg.no-ip.org:7300         Italy    
IZ5FSA                      iz5fsa.homedns.org:7300  Signa, Italy 
IZ6DDQ                    193.205.128.28:41112          Ancona, Italy    
IZ6FZS                      iz6fzs.dyndns.org:9000       Italy     
IZ7AUH                     dx.iz7auh.net:8000              Taranto, Italy 
IZ7QLZ                      ik7qlz.dyndns.org:7000      Taranto, Italy    
IZ8BRI                       iz8bri.dyndns.org:9000       Cetraro, Italy 
IZ8CCW                    160.97.55.211:9000               Italy 
IZ8FST                      iz8fst.dyndns.org:9000        Italy    
JA1BWA                   ja1bwa.ddo.jp:8010              Funabashi, Japan 
JA2YYF                     ja2yyf.dxcluster.jp:23            Nagoya, Japan 
JA2YYF                    ja2yyf.dxcluster.jp:7300        Nagoya, Japan 
JA3QGI                   linux.figaro.gr.jp:41112          Kyoto,Japan
JA3ZWB                  219.114.252.219:9000             Osaka. Japan    
JA4PXC                  ueda-sj.ddo.jp:8000                 Japan    
JA8IYI                       ja8iyi-telnet.jp:23                     Sapporo City, Japan 
JA9IPF                     ja9ipf.dyndns.org:9000           Toyama, Japan   
JE3YEK                    ja3yaq.ampr.org:9000             Mukou City, Japan    
JF1OCQ                    w1vx.zive.net                           Maebashi, Japan 
JG1VGX                    dxc.jg1vgx.net:7300               Fujimi city, Saitama, Japan   
JH1RFM                    jh1rfm.ddo.jp:7300                  Tochigi, Japan   
JH2ZYY                      jh2zyy.d2g.com                       Japan 
JH3LFL                     218.180.120.29:41112             Urayasu, Japan 
JH6VLF                    jh6vlf.ddo.jp:8000                     Ibaraki, Japan 
JI2ZMJ                      ji2zmj.dyndns.org:9000          Nabari Mie, Japan    
JK1ZRW                  jk1zrw.dyndns.org:41112       Tokyo, Japan 
JL1UXH                   kk2h.shacknet.nu:23                Japan  
K0GND                     k0gnd.unl.edu                            Lincoln, Ne.    
K1AJ                          k1aj.mine.nu:7300                    Boston, Ma. 
K1EA                         dxc.k1ea.com:7300                  Harvard, Ma. 
K1EU                         k1eu.dynip.com                        North Yarmouth, Me. 
K1NT                         12.37.63.25                                  Leonard, Tx. 
K1RK                         falara.whoi.edu                         Woods Hole, Ma.
K1TTT                       k1ttt.net                                       Peru, Ma.
K1XX                         dxc.k1xx.com:7300                  Grant, Fl. 
K2CAN                       k2can.net:4000                        Bristol, N.Y.    
K2LS                         dxc.k2ls.com                              Merrick, N.Y. (Note:  Spots from 
USA/CANADA/CARIB  Zones 1 thru 8 ONLY & No CHAT/TALK Messages  please) 
K2UT                         k2ut.gofrc.org                            Medford, N.J. 
K3NC                         k3nc.no-ip.com:41112            Fredericksburg, VA. 
K3SKE                       206.83.246.4                              Frederick Cty, Md.    
K3UK                         cluster.dynalias.org                Fredonia, N.Y. 
K3WW                        k3ww.gofrc.org:7300             Perkasie, Pa.     
K4JW                          k4jw.no-ip.com:41414           Chattanooga, Tn    
K4MD                          k4md.no-ip.com                      Charlotte, N.C. 
K4QC                           hvldx.tzo.com:41112            Etowah,N.C. 
K4SAC                        208.47.93.174:7300               Owensboro, Ky. 
K4UP                          k4up.tzo.com                          Rocky Mount, N.C.     
K4UGA                       128.192.52.40:599                  Athens, Ga. 
K5BLV                        68.209.156.142                        Lafayette, La.
K5DX                          24.153.160.22                          Houston, Tx.  
K5MDX                       208.164.147.68                       McHenry, Ms. 
K5PLD                        67.10.135.181:8000               Pearland, Tx. 
K5UTD                        k5utd.utdallas.edu               Dallas, Tx.    
K6EXO                         k6exo.dyndns.org:7300     Los Angeles, Ca. 
K6LLK                        dxc.k6llk.com                        S. Lake Tahoe, Ca    
K6NP                            k6np.no-ip.org                     Rio Linda, Ca.    
K7AR                           k7ar.net:7300                        Vancouver, Wa. 
K7EK                           k7ek.dyndns.org:9000       Spanaway, Wa. 
K8AZ                            k8az.no-ip.com                     Chesterland, Oh. 
K8NA                           k8na.com                                Troy, Mi.  Also:
K8SMC                        198.109.212.235                    Jackson, Mi.  Also:
K9AJ                           dxc.k9aj.net                            Crete, Il. 
K9CW                          rosebud.ece.uiuc.edu-8000  Urbana, Il.  (Note: Contains only spots from USA 
and Canada) 
K9USA                        130.126.139.93:8000             Urbana, Il.  (Note: World wide spots) 
KA5EYH                     dxc-ka5eyh.drhnet.com        San Antonio, Tx.  Also:
KB1H                          dxc.kb1h.com:7300                East Killingly, Ct. 
KC0DJO                     kc0djo.dynip.com                    Duluth, Mn.
KC2CWT                    kc2cwt.homeip.net:7300       Carmel, N.Y. 





telnet://iw2oaz.dyndns.org:7300/


telnet://ham.homelinux.org:8000/


telnet://iw8pgt.homeip.net:8000/


telnet://iz0awg.no-ip.org:7300/


telnet://iz5fsa.homedns.org:7300/


telnet://193.205.128.28:41112/


telnet://iz6fzs.dyndns.org:9000/


telnet://dx.iz7auh.net:8000/


telnet://ik7qlz.dyndns.org:7000/


telnet://iz8bri.dyndns.org:9000/


telnet://160.97.55.211:9000/


telnet://iz8fst.dyndns.org:9000/


telnet://ja1bwa.ddo.jp:8010/


telnet://ja2yyf.dxcluster.jp:23/


telnet://ja2yyf.dxcluster.jp:7300/


telnet://linux.figaro.gr.jp:41112/


telnet://219.114.252.219:9000/


telnet://ueda-sj.ddo.jp:8000/


telnet://ja8iyi-telnet.jp:23/


telnet://ja9ipf.dyndns.org:9000/


telnet://ja3yaq.ampr.org:9000/


telnet://w1vx.zive.net/


telnet://dxc.jg1vgx.net:7300/


telnet://jh1rfm.ddo.jp:7300/


telnet://jh2zyy.d2g.com/


telnet://218.180.120.29:41112/


telnet://jh6vlf.ddo.jp:8000/


telnet://ji2zmj.dyndns.org:9000/


telnet://jk1zrw.dyndns.org:41112/


telnet://kk2h.shacknet.nu:23/


telnet://k0gnd.unl.edu/


telnet://k1aj.mine.nu:7300/


telnet://dxc.k1ea.com:7300/


telnet://k1eu.dynip.com/


telnet://12.37.63.25/


telnet://falara.whoi.edu/


telnet://k1ttt.net/


telnet://dxc.k1xx.com:7300/


telnet://k2can.net:4000/


telnet://dxc.k2ls.com/


telnet://k2ut.gofrc.org/


telnet://k3nc.no-ip.com:41112/


telnet://206.83.246.4/


telnet://cluster.dynalias.org/


telnet://k3ww.gofrc.org:7300/


telnet://k4jw.no-ip.com:41414/


telnet://k4md.no-ip.com/


telnet://hvldx.tzo.com:41112/


telnet://208.47.93.174:7300/


telnet://k4up.tzo.com/


telnet://128.192.52.40:599/


telnet://68.209.156.142/


telnet://24.153.160.22/


telnet://208.164.147.68/


telnet://67.10.135.181:8000/


telnet://k5utd.utdallas.edu/


telnet://k6exo.dyndns.org:7300/


telnet://dxc.k6llk.com/


telnet://k6np.no-ip.org/


telnet://k7ar.net:7300/


telnet://k7ek.dyndns.org:9000/


telnet://k8az.no-ip.com/


telnet://k8na.com/


telnet://k8na.com/


telnet://198.109.212.235/


telnet://k8smc.com/


telnet://dxc.k9aj.net/


telnet://rosebud.ece.uiuc.edu:8000/


telnet://130.126.139.93:8000/


telnet://dxc-ka5eyh.drhnet.com/


telnet://65.85.204.80/


telnet://dxc.kb1h.com:7300/


telnet://kc0djo.dynip.com/


telnet://kc2cwt.homeip.net:7300/








KC5NYO                    kc5nyo.dns2go.com                Lawton, Ok.
KD4GCA                    kd4gca.dyndns.org:7300         Gastonia, N.C.   
KE2OI                        ke2oi-dxc.dyndns.org:7300   Bayville, N.Y. 
KG5NE                       kg5ne.no-ip.com                      Mansfield, Ar. 
KL7G                          69.178.9.102:8000                   Anchorage, Alaska 
KN2M                         kn2m.d2g.com                         Buffalo, N.Y. 
KN4F                          dxc.kn4f.net                             Memphis,Tn. 
KN8COQ                   kn8coq.wmfd.com                  Mansfield, Oh.
KN9N                         kn9n.no-ip.org 7300             Sycamore, IL    
KP3DX                       136.145.86.189                        San Juan, P.R.  Also:
KP4IG                        kp4ig.merseine.nu 9000        Juana Diaz, PR    
KR9U                          kr9u.net                                   Fort Wayne, In. 
KS4Q                          dx.ks4q.net                             Cumming, Ga. 
KS9W                         216.36.97.248                          Woodstock, Il. 
KY4DX                       ky4dx.no-ip.com                     Louisville, Ky.
LA1B                         193.75.61.192:7300                Sotra, Norway   
LA3R                         la3r-6.shacknet.nu 9000        Hamar, Norway  



LA7Q                        cobranett.no-ip.info:9000     Trondheim, Norway   
LU5YBR                   200.16.245.244:9000              Neuquen, Argentina  Also:
LU6DTS                    lu6dts.com.ar:41112              La Plata, Argentina 
M0UKC                     m0clw.shacknet.nu:7376      Edlesborough, England    
N0CDA                      n0cda.homedns.org:7300    Colorado Springs, Co.    
N0VD                         cluster.dx-central.com           Woodland Park, Co.    
N1HEJ                       24.151.230.209: 7300               Blountville, Tn.    
N1OFZ                       n1ofz.dyndns.org:7300         Brookfield, Ct. 
N1UAN                      n1uan.dyndns.org:7300        Kingsport, Tn.    
N1URO                      dx.n1uro.com:9001                 Springfield, Ma. 
N2KI                            dxc.n2ki.com:7300                 Montgomery, NY 
N2XWV                       dxc.n2xwv-4.com:7300         Burlington Flats, NY    
N3MEQ                       n3meq.dynip.com:8000         Wilmington, De.   
N3RA                          dx.n3ra.com                             Youngstown, Oh.                      
N4SER                       n4ser.dyndns.org                   Sarasota, Fl.   
N4VVF                        dx.harwood.com:8000          Ringgold, Ga. 
N4ZKF                        dxc.n4zkf.com                        Daytona Beach, Fl.    
N5IN                            n5in.digikey.com                   Thief River Falls, Mn.
N5UXT                      dxc.n5uxt.net                        New Orleans, La.  Also:
N6WS                         n6ws.dyndns.org:7300       Nipoma, Ca. 
N7OD                          n7od.pentux.net                   Hemet, Ca. 
N7TR                          dxc.n7tr.com                           Reno, Nv. 
N7XY                         n7xy.net:7300                         Bainbridge Island, Wa. 
N8NM                        n8nm.servebeer.com           Waterford, MI.  
N8OJ                          69.166.150.185:7300            Little Hocking, Oh.    
N9BMS                     66.84.210.68                             Appleton, Wi. 
N9JR                        dx.n9jr.com:7300                    Milwaukee, Wi.    
N9KT                       n9kt.dyndns.org:8000           Indianapolis, In.    
N9MW                      www.n9mw.com                     Blanchardville, Wi. 
N9MXT                     n9mxt.tzo.com:23                  Lake in the Hills, Il. 
NA2NA                     na2na.net                                 Niskayuna, N.Y. 
NC7J                         nc7j.qrq.com:8000                 Clearfield, Utah 



NE3H                         ne3h.no-ip.com                       Camp Hill, Pa.    
NG2P                        66.67.220.251:7300                 Rochester, NY.  
NJ7I                          nj7i.net                                       Apache Junction, Az.    
NN1D                       n1ldy.ath.cx:7300                   Swansea, Ma. 
OH2J                       joni.connect.fi:7300                Espoo, Finland    
OH5NK                   www.twoy.net:8000                Rajamaki, Finland 
OH5RBI                   217.25.99.10:8000                    Imatra, Finland    
OK0DXH                 194.213.40.187:41112              Libenice, Czech Republic  
OK0DXI                   radio.nagano.cz:41112           Nagano, Czech. Republic 
ON0DXC-5             on0dxc.dyndns.org:8000       Liège, Belgium 
ON0DXK                 193.191.136.222:8000               Kortrijk, Belgium 
ON0NOL                 nolcluster.dyndns.org:9000    Belgium   (JO21rd)    
ON0RET                  on0ret.dyndns.org:8000        Retinne - Liege, Belgium    
OZ2DXC                   80.198.77.12:8000                    Copenhagen, Denmark   
OZ5BBS                  194.192.135.177:8000              Denmark 
OZ5DIG                    194.192.135.177:53                   Denmark  Type: DXC 
OZ7DXC                   80.197.188.226:9000                 Denmark 
PA1RBZ                   pa1rbz.dyndns.org:9000          Netherlands 
PA5KT                     pa5kt.dyndns.org:7530            Goes-Zeeland, Netherlands 
PA6NL                      dxc.pa6.nl:23           Wassenaar, Netherlands   (JO22fd) 
PC5W                       80.126.235.11:8000   Brunssum, Netherlands   (JO20xw)  
PE1M                        pe1m.dyndns.org:9000            Midden-Friesland, Netherlands 
PI4CC                        dxc.pi4cc.net:8000                    Netherlands  Type: DXC 





telnet://kc5nyo.dns2go.com/


telnet://kd4gca.dyndns.org:7300/


telnet://ke2oi-dxc.dyndns.org:7300/


telnet://kg5ne.no-ip.com/


telnet://69.178.9.102:8000/


telnet://kn2m.d2g.com/


telnet://dxc.kn4f.net/


telnet://kn8coq.wmfd.com/


telnet://kn9n.no-ip.org:7300/


telnet://136.145.86.189/


telnet://136.145.86.189/


telnet://kp4ig.merseine.nu%209000/


telnet://kr9u.net/


telnet://dx.ks4q.net/


telnet://216.36.97.248/


telnet://ky4dx.no-ip.com/


telnet://193.75.61.192:7300/


telnet://193.75.61.192:7300/


telnet://cobranett.no-ip.info:9000/


telnet://200.16.245.244:9000/


telnet://44.153.156.200:9000/


telnet://lu6dts.com.ar:41112/


telnet://m0clw.shacknet.nu:7376/


telnet://n0cda.homedns.org:7300/


telnet://cluster.dx-central.com/


telnet://24.151.230.209:7300/


telnet://n1ofz.dyndns.org:7300/


telnet://n1uan.dyndns.org:7300/


telnet://dx.n1uro.com:9001/


telnet://dxc.n2ki.com:7300/


telnet://dxc.n2xwv-4.com:7300/


telnet://n3meq.dynip.com:8000/


telnet://dx.n3ra.com/


telnet://n4ser.dyndns.org/


telnet://dx.harwood.com:8000/


telnet://dxc.n4zkf.com/


telnet://n5in.digikey.com/


telnet://dxc.n5uxt.net/


telnet://68.14.105.11/


telnet://n6ws.dyndns.org:7300/


telnet://n7od.pentux.net/


telnet://dxc.n7tr.com/


telnet://n7xy.net:7300/


telnet://n8nm.servebeer.com/


telnet://69.166.150.185:7300/


telnet://66.84.210.68/


telnet://dx.n9jr.com:7300/


telnet://n9kt.dyndns.org:8000/


telnet://www.n9mw.com/


telnet://n9mxt.tzo.com:23/


telnet://na2na.net/


telnet://nc7j.qrq.com:8000/


telnet://ne3h.no-ip.com/


telnet://66.67.220.251:7300/


telnet://nj7i.net/


telnet://n1ldy.ath.cx:7300/


telnet://joni.connect.fi:7300/


telnet://www.twoy.net:8000/


telnet://217.25.99.10:8000/


telnet://194.213.40.187:41112/


telnet://radio.nagano.cz:41112/


telnet://on0dxc.dyndns.org:8000/


telnet://193.191.136.222:8000/


telnet://nolcluster.dyndns.org:9000/


telnet://on0ret.dyndns.org:8000/


telnet://80.198.77.12:8000/


telnet://194.192.135.177:8000/


telnet://194.192.135.177:53/


telnet://80.197.188.226:9000/


telnet://pa1rbz.dyndns.org:9000/


telnet://pa5kt.dyndns.org:7530/


telnet://dxc.pa6.nl:23/


telnet://80.126.235.11:8000/


telnet://pe1m.dyndns.org:9000/


telnet://dxc.pi4cc.net:8000/








PI5EHV                    131.155.192.179:8000              Netherlands 
PI8DXC                     pi8dxc.dynanic.com:41112      Voorburg, Netherlands 
PI8DXQ                     pa3aes.dyndns.org:41112        Enkhuizen, Netherlands   
PI8DXQ                    pi8wfl.dyndns.org:7300            Enkhuizen, Netherlands 
PP5AQ                      200.180.51.100:8000                  Blumenau, Brazil 
PY3NZ                       200.143.84.5 8000                     Brazil    
PY5UFP                    dxc.amprnet.org.br:9000         Brazil 
RK2FWB                  gw-radiocluster.gazinter.net:8000    Kaliningrad    
RK6EWX                   vreal.ru:7300                             Cherkeesk, Eur.Russia    
RN6BN                      rn6bn.73.ru                                 Krasnodar, Eur. Russia 
RU9CZZ                    195.38.48.61:41112                   Asiatic Russia 
RV0AEV                   dxc.andys.ru:41112                 Asiatic Russia  Zone 18 
RW3XA                    dx.obninsk.org:41112              European Russia 
RX4HW                     80.82.166.85                                Samara European Russia 
RZ1AWT                   194.85.123.108:41112               Europea n Russia Also:
S50CLX                     bonaparte.infrax.si:41112      Cerkno, Slovenia (JN66xd)   
S50DXS                    s50dxs.ods.org port 8000       Slovenia 
SK0BU                     130.237.41.41:8000                   Stockholm, Sweden 
SK0BU                     130.237.41.41:41112                 Stockholm, Sweden 
SK2AU                      sk2au.mine.nu                           Skelleftea, Sweden 
SK3GW                     sk3gw.shacknet.nu:8000        Gavle, Sweden 
SK3W                        sk3w.shacknet.nu:8000           Sollentuna, Sweden 
SK4BX                      cluster.sk4bx.se:8000               Fjugesta, Sweden    
SK6LK                       packet.sk6lk.se:7300               Sweden    
SK7AX                      sm7ndx.dyndns.org:8000       Tenhult, Sweden    
SL2ZA                      212.32.170.228:7300                  Umea, Sweden 
SM0RUX                  ax25.org:41112                           Stockholm- Alvsjo, Sweden   
SM4ONW                 cluster.sk4bw.net:8000            Berlenge, Sweden 
SM5XGP                   sm5xgp.dyndns.org:7300       Vasteras, Sweden 
SM6HOC                  sm6hoc.dyndns.org:7300       Hoekerum, Sweden    
SM6YOU                   sector7.nu-8000                        Gothenburg, Sweden   
SM7GVF                   sm7gvf.dyndns.org 3692        Vaxjo, Sweden 
SM7TIX                     sm7tix.mine.nu:41112             Kristianstad, Sweden 
SP1LOP                    62.69.192.233:9000                  Szczecin, Poland (JO73gk) 
SR4DXC                    sr4dxc.jestok.com:9000        Poland 
SR9DDF                   157.158.185.199:9000             Gliwice, Poland   (JO90ig)     
SR9ZAA                    195.150.236.250:9000            Krakow, Poland   (JO90xb)   
SV1CPO                    213.5.193.22:8000                   Athens, Greece 
SV1DAY                     sv1day.homeip.net                Athens, Greece 
SV2DWG                  62.38.223.163:7300                Greece    
SZ1SV                       cluster.redirectme.net           Greece    
TU5EX                       tu5ex.no-ip.org:9000              Abidjan, Ivory Coast 
UA4CC                      remo3.renet.ru: 8000             Saratov, Eur. Russia       
UA4FBG                   dx.penzanet.ru:8000              Eur. Russia       
US5WE                      213.130.17.137:41112            Lvivski, Ukraine 
VA3MW                     va3mw.homeip.net:41112     Mississauga, On. 
VA3SBX                    va3sbx.dyndns.org:7300      Toronto, On.    
VE1DXI                      ve1dxi.no-ip.com                      Lake Echo, N.S.    
VE2PKT                    ve2pkt.dyndns.org:9000         Ste-Catherine de Jacques-Cartier, QC. 
VE3CGR                   ve3cgr.dyndns.org:7300       Aurora, On. 
VE3EY                        dx.fireroute.com                      Toronto, On. 
VE3FJB                      ve3fjb.dyndns.org:41112       Barrie, On. 
VE3KYG                    ve3kyg.dyndns.org:7300        Oxford Mills, On. 
VE5BT                        ve5bt.no-ip.ca:41112               St. Alberts, Sk. 
VE6AAA                    dxc.ve7cc.net:7373                  Vancouver, B.C. 
VE6DXC                    dxc.middlebrook.ca:8000        Calgary, Ab.   
VE6DXD                    ve6dxd.tzo.com                         Edmonton, Ab. 
VE6TN                       dx.middlebrook.ca                    Calgary, Ab. 
VE7CC                       dxc.ve7cc.net                            Whonnock, B.C.
VE9EMO                   142.139.0.194                            Fredericton, N.B. 
VK3APC                    vk3apc.mdrc.org.au:41112    Hilett, Australia 
VK3AVE                    vk3ave.net:41112                     St Albans,Vic, Australia 
VK3FRS                     cluster.vk3frs.net:4001          Kilsyth, Vic, Australia 
VK7HDM                    203.27.101.82:7300                 Gagebrook, Australia 
VU3SPQ                     dxcluster.in                              Hyderabad, India    
VY2CC                       vy2cc.no-ip.com:7300            Summerside, P.E.I.  
W0MU                        w0mu.net                                  Castle Rock, Co.    
W0MW                       w0mw.dynip.com                    Olathe, Ks. 
W0TDX                     w0tdx.no-ip.com                      Northfield, Mn.    
W1AAA                     dxusa.net:7300                        Ledyard, Ct. 
W1GQ                        dx.w1gq.net                              Londonderry N.H. 
W1NGL                     w1ngl.no-ip.org:9000             Salem, Or. 
W1NR                        dxc.w1nr.net                            Marlborough, Ma.
W2GSB                     24.187.233.93                           Babylon, N.Y.   
W2MU                       24.164.165.242:8000               Saugerties, N.Y.   
W2PS                        w2ps.tzo.com                           Lathan, N.Y.





telnet://131.155.192.179:8000/


telnet://pi8dxc.dynanic.com:41112/


telnet://pa3aes.dyndns.org:41112/


telnet://pi8wfl.dyndns.org:7300/


telnet://200.180.51.100:8000/


telnet://200.143.84.5:8000/


telnet://dxc.amprnet.org.br:9000/


telnet://gw-radiocluster.gazinter.net:8000/


telnet://vreal.ru:7300/


telnet://rn6bn.73.ru/


telnet://195.38.48.61:41112/


telnet://dxc.andys.ru:41112/


telnet://dx.obninsk.org:41112/


telnet://80.82.166.85/


telnet://194.85.123.108:41112/


telnet://195.19.216.125:41112/


telnet://bonaparte.infrax.si:41112/


telnet://s50dxs.ods.org%20port%208000/


telnet://130.237.41.41:8000/


telnet://130.237.41.41:41112/


telnet://sk2au.mine.nu/


telnet://sk3gw.shacknet.nu:8000/


telnet://sk3w.shacknet.nu:8000/


telnet://cluster.sk4bx.se:8000/


telnet://packet.sk6lk.se:7300/


telnet://sm7ndx.dyndns.org:8000/


telnet://212.32.170.228:7300/


telnet://ax25.org:41112/


telnet://cluster.sk4bw.net:8000/


telnet://sm5xgp.dyndns.org:7300/


telnet://sm6hoc.dyndns.org:7300/


telnet://sector7.nu:8000/


telnet://sm7gvf.dyndns.org:3692/


telnet://sm7tix.mine.nu:41112/


telnet://62.69.192.233:9000/


telnet://sr4dxc.jestok.com:9000/


telnet://157.158.185.199:9000/


telnet://195.150.236.250:9000/


telnet://213.5.193.22:8000/


telnet://sv1day.homeip.net/


telnet://62.38.223.163:7300/


telnet://cluster.redirectme.net/


telnet://tu5ex.no-ip.org:9000/


telnet://remo3.renet.ru:%208000/


telnet://dx.penzanet.ru:8000/


telnet://213.130.17.137:41112/


telnet://va3mw.homeip.net:41112/


telnet://va3sbx.dyndns.org:7300/


telnet://ve1dxi.no-ip.com/


telnet://ve2pkt.dyndns.org:9000/


telnet://ve3cgr.dyndns.org:7300/


telnet://dx.fireroute.com/


telnet://ve3fjb.dyndns.org:41112/


telnet://ve3kyg.dyndns.org:7300/


telnet://ve5bt.no-ip.ca:41112/


telnet://dxc.ve7cc.net:7373/


telnet://dxc.middlebrook.ca:8000/


telnet://ve6dxd.tzo.com/


telnet://dx.middlebrook.ca/


telnet://dxc.ve7cc.net/


telnet://142.139.0.194/


telnet://vk3apc.mdrc.org.au:41112/


telnet://vk3ave.net%2041112/


telnet://cluster.vk3frs.net:4001/


telnet://203.27.101.82:7300/


telnet://dxcluster.in/


telnet://vy2cc.no-ip.com:7300/


telnet://w0mu.net/


telnet://w0mw.dynip.com/


telnet:w0tdx.no-ip.com


telnet://dxusa.net%207300/


telnet://dx.w1gq.net/


telnet://w1ngl.no-ip.org:9000/


telnet://dxc.w1nr.net/


telnet://24.187.233.93/


telnet://24.164.165.242:8000/


telnet://w2ps.tzo.com/








W3FRC                     w3frc.gofrc.org:7300              Phoenixville, Pa.    
W3LPL                      dxc.w3lpl.net                            Glenwood,Md. 
W4LEE                     204.29.106.100                         Opelika, Al.
W4ML                       dxc.w4ml.net                            Richmond, Va. 
W4NJA                     216.135.37.195                         Paducah, Ky.
W4QB                       nadxc.no-ip.org:7300             Huntsville, Al. 
W4TO



 
 





telnet://w3frc.gofrc.org:7300/


telnet://dxc.w3lpl.net/


telnet://204.29.106.100/


telnet://dxc.w4ml.net/


telnet://216.135.37.195/


telnet://nadxc.no-ip.org:7300/


telnet://w4to.no-ip.com/








Výuka Morseovy abecedy Kochovou metodou 
Popis programu G4FON 
 
Přeložil a doplnil Josef Plzák, OK1PD 
 
Kapitola o telegrafii by nebyla úplná, pokud by neobsahovala nabídku programu 
moderní výuky Morseovy abecedy. Nabídka programů k výuce Morseovy abecedy je 
velmi bohatá. Po průzkumu nabídky byl vybrán  program navržený britským 
amatérem G4FON. Jeho program „Koch metod CW Trainer“ je jedním z mála 
programů spojujících moderní metodu výuky s moderním programovým designem. 
Obsluha programu je velmi jednoduchá a program lze snadno upravit a doplnit podle 
osobních požadavků.   V článku je popsána Kochova metoda a počeštěna obsluha 
programu.  


Kochova metoda 
Německý psycholog Ludwig Koch se zabýval v třicátých létech problémem percepce 
Morseovy abecedy. Zjistil, že při rychlostech vysílání mezi 13 až 20 slov/min. dochází 
k těžce překonatelné bariéře způsobené tím, že výuka pomalou rychlostí umožňuje 
vytvářet v paměti vědomé mechanizmy, pomocí nichž je přijímaný text logicky 
analyzován. Jako zvláště škodlivé se ukázaly různé mnemotechnické a prostorově 
orientované pomůcky. Doporučoval proto, aby výuka Morseovy abecedy probíhala 
takovou přenosovou rychlostí, při níž je vědomá analýza znaků již nemožná, tj. 
rychlostí alespoň 20 slov/min. Podvědomé učení tedy spočívá ve vytváření reflexů, 
které probíhají daleko rychleji, než vědomé rozhodování (vzpomeňme na reflexy, 
s nimiž reagujeme při řízení vozidla na náhlé překážky — reflexy jsou zcela 
mimoděčné a náš mozek se jich vědomě neúčastní). 
Výsledky Kochových studií zaujaly odborné kruhy a v některých státech i armádní 
spojovací odborníky. K rozšíření Kochovy metody však došlo až v době moderních 
počítačů. 
Jedním z předních propagátorů a nadšených průkopníků této metody se stal N1IRZ. 
V lit.[1] vzpomíná na své opakované neúspěšné pokusy naučit se Morseovu abecedu 
konvenčními metodami a složit zkoušku, která by mu otevřela svět amatérského 
vysílání.  Jeho více než třicetiletá frustrace skončila, když použil k výuce Kochovu 
metodu. Nejen to: po navázání prvního CW spojení a zvláště po prvním DX spojení 
se mu otevřel nečekaný svět CW závodů a QRP dxingu. 


Podstata Kochovy metody 
Kochova metoda výuky spočívá na vytvoření podvědomé reakce na individuální 
znaky. Je pojata tak, aby student neměl čas na logickou analýzu struktury znaku a 
vstřebával do podvědomí pouze individualitu jednotlivých znaků a spojoval ji s ručně 
napsaným znakem. 
G4FON navázal na zkušenosti N1IRZ popsané v [2] a navrhl velmi komfortní 
program vhodný k individuální výuce Morseovy abecedy. Poslední verse programu 
nabízí i možnost záznamu výukových textů do zvukových souborů ve formátu MP3, 
které si lze přehrávat pomocí miniaturních MP3 přehrávačů kdekoliv a kdykoliv.  
Program vytváří náhodné kombinace vybraných znaků, které vysílá zvolenou 
rychlostí (Actual Character Speed), prodlevou mezi znaky (Effective Code Speed) 
s možností ztížení příjmu. Vyslané kombinace jsou zobrazeny v základní obrazovce 
k dalšímu vyhodnocení. Program dále obsahuje individuální výběr znaků a nastavení 
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vlastností signálu (únik, kolísání kmitočtu, nerovnoměrnost klíčování, proměnný 
poměr mezi tečkami a čárkami).   


 
Obr. 1: Základní programová nabídka 


Postup výuky: 
• Otevřeme základní programovou nabídku. 
• V nabídce „Actual Charakter Speed“ nastavíme cílovou rychlost (= rychlost, ve 


které budeme komunikovat, tj. alespoň 20 slov/min.). Rychlost se uvádí 
v počtu slov vyslaných za minutu (WPM), 1 slovo = 5 alfanumerických znaků 
standardní délky, takže 20 slov/min. odpovídá rychlosti 100 znaků/min. 


• Pro první lekci nastavíme základní nabídku na dva znaky. 
• Kliknutím na startovací tlačítko odstartujeme pětiminutovou lekci, ve které jsou 


vysílány náhodné skupiny dvou přednastavených znaků. Vysílané znaky 
zapisujeme na papír. Od samého počátku respektujeme mezery mezi 
skupinami znaků. 


• Po ukončení lekce porovnáme zapsané znaky s originální lekcí zobrazenou na 
displeji. Spočítáme počet všech znaků a počet chyb. Z těchto dvou údajů 
vypočteme procento správně zaznamenaných znaků. 


• Dosáhli jste nejméně devadesáti procentní shodu? Jestliže ano, 
blahopřejeme! 


• Jestliže chyb bylo více než 10%, budete potřebovat další trénink se stejnou 
kombinací. 


• K nové kombinaci přejděte až po dosažení 90% správných znaků. Získáte ji 
přidáním dalšího znaku a odstartováním nové lekce. Zpočátku počet chyb 
vzroste, ale neklesejte však na mysli — opakováním lekce znovu dosáhnete 
90% správných znaků. 
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Kochova metoda nedovolí, abyste měli čas analyzovat jednotlivé znaky a rozebírali si 
je na tečky a čárky. K tomu, abyste byli schopni  zaznamenat znaky v plné rychlosti, 
si musíte vytvořit reflexy na jednotlivé znaky. Jde o velmi nezvyklou metodu výuky: 
od samého počátku se učíte reagovat na znaky vysílané rychlostí reálně používanou 
v telegrafním provozu. Tím budete trávit pouze nezbytný čas potřebný k vytvoření 
reflexu na nový znak, překlenete etapu postupného zvyšování přenosové rychlosti a 
překonávání obtížné bariéry nad 13 slov/min. 
 
Délka výuky je velmi individuální. N1IRZ uvádí, že náhodně sestavená skupinka 
studentů potřebovala 13,5 hodiny k tomu, aby zvládla příjem všech znaků rychlostí 
12 slov/min. A i kdyby se vám nepodařilo zvládnout výuku stejně rychle,  není jiná 
metoda výuky, která by vás k cíli zavedla rychleji. 
 
Již po zvládnutí několika znaků můžete získat představu, kolik času budete 
potřebovat k výuce. K hrubému odhadu postačí, abyste po zvládnutí lekce spočítali 
čas potřebný ke zvládnutí jednoho znaku a tento čas násobený 43 znaky vám dá 
přibližný obraz o trvání celého kurzu.  
  
Ačkoliv je Kochova metoda považována za nejrychlejší způsob výuky Morseovy 
abecedy, není to nejpodstatnější předností této metody. Již po zvládnutí několika 
znaků si vyzkoušejte, že můžete přijímat i podstatně vyšší rychlostí. Tím se tato 
metoda zásadně liší od ostatních. Při klasickém výcviku zvládnutí všech znaků 
vysílaných nízkou rychlostí (4 až 5 slov/min) se rychlost vysílání postupně zvyšuje. 
Po dosažení rychlosti 10 slov/min. dochází u řady studentů k psychickému 
bloku, jehož překonání vyžaduje dlouhý čas. Při výuce Kochovou metodou je 
podobná frustrace minimální. 
 
Kochova metoda navíc neprocvičuje znaky spojené do pravidelných skupin, ale 
vysílá znaky v nepravidelných, náhodně dlouhých skupinách. Tím se velmi 
usnadňuje přechod k příjmu slov. Jakmile budete schopni přijímat slova, můžete 
přejít k nacvičování příjmu vzorových spojení. Zvláštní pozornost věnujte nácviku 
volacích znaků, míst a číslic. To vše vám usnadní úspěšný start na pásmech. 
 
Při výuce buďte trpěliví: někdy se vám bude dařit lépe, některé znaky budou 
snadnější, jindy si projdete malou krizí, když vám některé znaky půjdou hůř, než jiné. 
Neustále si připomínejte, že si vytváříte reflexy — což je časově náročné a nemá to 
nic společného s vaším intelektem.  
 
Toto vše bude vaší cestou k praktickému využití znalosti Morseovy abecedy — 
klíčem ke vstupu do báječného světa krátkých vln. Nepotrvá dlouho a vyzkoušíte si 
svá první telegrafní spojení. S vašimi nově vytvořenými reflexy to nebude obtížné. 
 
Mnoho štěstí a na brzké shledání na krátkých vlnách vám přeje G4FON, autor 
programu! 
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Obr. 2: Nabídka konfigurace — výběr znaků 
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Obr. 3: Nabídka konfigurace – základní nastavení 


Položky základního nastavení: 
• Nastavení kvality ručního dávání (Kvalitní/Špatné) 
• Výběr postupu výuky (postup MFJ 418/vybrat předchozí nastavení) 
• Volba výstupu počítače (COM1 až COM4) 
• Nastavení délky lekce 
• Nastavení počáteční prodlevy 


 
Lit.:  [1] Finlay, D. G., N1IRZ: So You Want Leaen Morse Code; 
WWW.g4fon_co_uk/g4fon.htm 
 [2] Finlay, D. G., Effective Training for High-Speed Morse: An Auditory-
Learning Based Model; Morsels, Vol.2, Number 2, 1996/1997, p.3  
 [3] www.qsl.net/n1irz/finley.morse.html 
 
Instalujte zde: 
 


KochMorseTrainer Install.lnk  
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Přílohy k radioamatérskému provozu 
• Bandplán 
• DXCC 
• Převodní tabulky prefixů 
• Zkratky 
• Q- kódy 


 
K otevření poklepejte na název, nebo použijte lištu „Přílohy“. 





		Přílohy k radioamatérskému provozu








Amatérské zkratky
Zkratka Význam
  AA Všechno za ...
AB Všechno před ...
AC Střídavý proud
ABT Asi, přibližně
ADR Adresa
AER Anténa
AF Nízkofrekvenční signál
AFTER Po, za
AGC Automatické řízení zisku
AGN Znovu
ALL Všechno
ALSO Také
AM Amplitudová modulace
ANS Odpověď
AR Konec relace
ANT Anténa
ATV Radioamatérská televise
AVC Automatické řízení zesílení
AWARD Diplom
BA Budící stupeň
BAND Kmitočtové pásmo
BCI Rušení příjmu rozhlasu
BCL Posluchač rozhlasu
BCNU Podívám se po vás (zdvořilostní fráze)
BCOS Protože
BD Špatný, špatně
BEAM Směrová anténa
BEACON Maják
BEST Nejlepší
BFO Záznějový oscilátor
BFR Dříve, předtím
BK Přechod na příjem
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BTR Lepší, lépe
BTU Zpět na Vás
BUG Poloautomatický telegrafní klíč
BUREAU QSL služba
BUT Ale
B4 Před
C Ano
CALL Volání, volací značka
CAN Mohu
CANT Nemohu
CB Call Book
CBA Adresa v Call Booku
CET Středoevropský čas
CFM Potvrzení, potvrzuji
CHAT Popovídání
CHEERIO Buď zdráv
CHIRP Skokem se měnící tón
CL Uzavírám stanici
CLD Volaný
CLG Volající
CLICK Kliks - defekt klíčování
CO Krystalem řízený oscilátor
CODE Kód, telegrafní abeceda
CONDS Podmínky šíření rádiových vln
CONDX Podmínky  šíření  rádiových  vln  na  velké 



vzdálenosti
CONGRATS Blahopřání
CONTEST Závod
CQ Všeobecná výzva
CRD Lístek
CUAGN Znovu nashledanou
CUL Na slyšenou
CW Telegrafní signál
DAY Den
DC Stejnosměrný proud
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DE Z, od
DIRECT Přímý, přímo
DR Milý, drahý
DWN Dolů, dole
DX Velká vzdálenost
ELBUG Elektronický telegrafní klíč
ES A, i
EX Dřívější, bývalý
EXCUS Promiňte
FB Výborně, výborný
FD Zdvojovač kmiočtu
FER Pro, za
FM Kmitočtová modulace; z, od
FONE Telefonní signál
FR Pro, za
FREQ Kmitočet
FRM Od, z
GA Pokračujte; dobré odpoledne
GB Nashledanou
GE Dobrý večer
GL Mnoho štěstí
GM Dobré ráno
GMT Světový čas
GN Dobrou noc
GND Uzemnění, země
GUD Dobrý, dobře
HAM Radioamatér
HAM SHACK Pracoviště radioamatéra
HAM SPIRIT Radioamatérský morální kodex
HF Vysoký kmitočet
HI Výraz smíchu
HM, HOME MADE Vyrobeno doma
HPE Doufám
HPY Šťastný
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HR Zde
HW? Jak?
I Já
IF Jestli; mezifrekvence
IN V, ve
INDOOR Vnitřní
INFO Informace
INPT Příkon
IRC Mezinárodní odpovědní kupón
IS Je
ISLE Ostrov
K Přecházím na příjem
KEY Telegrafní klíč
KN Přecházím na příjem pro určenou stanici
KW Kilowatt
LF Nízký kmitočet
LID Špatný operátor
LIS Koncese
LOCAL Místní
LOG Staniční deník
LSN Poslouchat
LTR Dopis
LUCK Štěstí
LW Dlouhodrátová anténa
MIKE Mikrofon
MNI Mnoho
MOD Modulace
MOST Většinou
MSG Zpráva
MY Můj
N Ne
NAME Jméno
NEXT Příští, příště
NET Síť
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NEW Nový
NICE Pěkný, pěkně
NIL Nic
NITE Noc
NO Ne
NOW Teď, nyní
NR Číslo, počet
NW Nyní
OB, OC, OM Přítel, kamarád
OK Všechno v pořádku
OLD Starý
ON Na, v
ONLY Jen
OP Operátor
OPEN Otevřít, otevřený
OR Nebo
OSC Oscilátor
PA Koncový stupeň vysílače
PART Část, částečně
PIRATE Nekoncesovaný ("černý") operátor
POOR Ubohý, špatný; chudý
PR Packet radio
PSE Prosím, prosit
PSED Potěšen
PWR Výkon
R Přijato
RCVR Přijímač
RF Vysokofrekvenční signál
RFI Vysokofrekvenční rušení
RIG Vybavení stanice
RMKS Poznámky
RPT Opakovat
RPRT Report, zpráva
RTTY Radiodálnopis
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RX Přijímač
SAE Obálka se zpáteční adresou
SASE Obálka se zpáteční adresou a poštovným
SIG Signál; podpis
SKED Smluvené spojení
SN Rozumím; brzy
SRI Lituji, litovat
SSB SSB modulace, SSB signál
SSTV Televise s pomalým rozkladem obrazu
STAMP Poštovní známka
STN Stanice
SURE Jistý, jistě
SW Krátké vlny
SWL Rádiový posluchač
SWR Poměr stojatého vlnění
TCVR Transceiver
TEMP Teplota
TIME Čas
TNX, TKS Díky
TO K, pro
TONE Tón
TRB Potíž, problém
TRX Transceiver
TU, TKU Děkuji vám/ti
TUBE Elektronka
TVI Rušení televise
TX Vysílač
TXT Text
U Vy, ty
UFB Znamenitě
UHF Velmi vysoké kmitočty
UNLIS Nekoncesovaný operátor
UP Nahoru
UR Váš, tvůj
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VFO Přeladitelný oscilátor
VIA Prostřednictvím
VXO Krystalem řízený oscilátor
VY Velmi
WKD, WKG Pracoval, pracující
WL Budu, bude; chci, chtít
WPM Počet slov za minutu
WX Počasí
XCUS Promiňte
XCVR Transceiver
XMTR Vysílač
XTAL Krystal
XMAS Vánoce
XYL Manželka
YL Slečna
73 Pozdrav
88 Políbení
99 Zmizte!



České zkratky



DDN Dobrý den



DN Dobrou noc



DP, DÍK Děkuji pěkně



NSL Naslyšenou



NSHL Nashledanou



NZ Nazdar
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Převodní tabulka prefixů:



A8 = EL AC (před 1972) = A5 AH = KH



AL7 = KL7 AM-AO = EA AT-AW = VU



AX = VK AY-AZ = LU CF-CK = VE



CL = CO CQ-CS = CT CR3 (před 1974) = J5



CR4 (před 1976) = D4 CR5 (před 1976) = S9 CR6 (před 1976) = D2



CR7 (před 1976) = C9 CR9 (před 1985) = XX9 CT2 (před 1986) = CU



CX0 = CE9/VP8 CY-CZ = VE CY0 (před 1985) = CY9



D7 = HL DM-DT (před 1980) = Y2-9 DS-DT = HL



E2 = HS EA0 (před 1969) = 3C
EK, EM-EO, ER-ES, EU-EZ 
= U



ER (po 1992) = UO EU (po 1991) = UC FA-FF (po 1983) = F



FA(před 1963) = 7X FB8 (před 1961) = 5R FB8 (před 1985) = FT



FC(před 1985) = TK FD8 (před 1961) = 5V FE8 (před 1961) = TJ



FL (před 1978) = J2 FU8 (před 1982) = YJ GB = G



GC (před 1977) = GJ or GU H2 = 5B H3 = HP



H5 (Bophutatswana) = ZS H7 = YN HE = HB



HM (před 1982) = HL HT = YN HU = YS



HW-HY = F J4 = SV KA1 = JD1



KA2AA-KA9ZZ = JA KB6 (před 1979) = KH1 KC4 (Navassa) = KP1



KC6 (před 1990) = V6 KC6 (před 1998) = T8 KG6 (před 1979) = KH2



KG6I (před 1970) = JD1
KG6R, S, T (před 1979) = 
KH0 KH7 (před 1996) = KH7K



KJ6 (před 1979) = KH3 KM6 (před 1979) = KH4 KP4 (Desecheo) = KP5



KP6 (před 1979) = KH5 KS6 (před 1979) = KH8 KV4 (před 1979) = KP2



KW6 (před 1979) = KH9 KX6 (před 1990) = V7 L2-9 = LU



M = G M1 (před 1984) = T7 MP4B (před 1972) = A9



MP4M (před 1972) = A4 MP4Q (před 1972) = A7 MP4T, D (před 1972) = A6



NH = KH NL7 = KL7 NP = KP



OQ (před 1961) = 9Q P3 = 5B P4 (před 1986) = PJ
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PX (před 1970) = C3 RA, RN = UA RB-RR = UB-UR



RS = U RT = UB RU-RX = U



S4 (Ciskei) = ZS S8 (Transkei) = ZS T4 = CO



T4 (Venda) = ZS TH, TM, TO-TQ, TV-TX = F UB (před 1994) = UZ



UC (před 1991) = EU UD (před 1994) = 4J UF (před 1994) = 4L



UG (před 1994) = EK UH (před 1993) = EZ UI (před 1994) = UJ



UJ (před 1993) = EY UL (před 1994) = UN UM (před 1993) = EX



UO (před 1994) = ER UP (před 1991) = LY UQ (před 1992) = YL



UR (před 1991) = ES V9 (Venda) = ZS VA-VG = VE



VH-VN = VK VK9 (Nauru) = C2 VP1 (před 1982) = V3



VP2A (před 1982) = V2 VP2D (před 1979) = J7 VP2G (před 1975) = J3
VP2K (před 1984) = V4 or 
VP2E VP2L (před 1980) = J6 VP2S (před 1980) = J8



VP3 (před 1967) = 8R VP4 (před 1963) = 9Y VP5 (Jamaica) = 6Y



VP5E = VP2E VP6 (před 1967) = 8P VP7 (před 1974) = C6



VQ2 (před 1965) = 9J VQ3 (před 1962) = 5H VQ4 (před 1964) = 5Z



VQ5 (před 1963) = 5X VQ8 (před 1969) = 3B VQ8 (Chagos) = VQ9



VQ9 (Seychelles) = S7 VR1 (před 1980) = T3 VR2 (před 1971) = 3D2



VR2 (po 1991) = VS6 VR3 (před 1980) = T32 VR4 (před 1979) = H4



VR5 (před 1971) = A3 VR6 (před 1998) = VP6 VR8 (před 1979) = T2



VS1 (před 1966) = 9V VS5 (před 1985) = V8 VS6 (před 1997) = VR



VS7 (před 1949) = 4S VS9M = 8Q VS9O (před 1961) = A4



VX-VY = CY0/VE WH = KH WL7 = KL7



WP = KP XJ-XO = VE XP = OX



XQ-XR = CE XV = 3W XX7 (před 1976) = C9



YU2 (před 1992) = 9A YU3 (před 1992) = S5 YU4 (před 1992) = T9



YU5 (před 1992) = Z3 ZB1 (před 1965) = 9H ZD1 (před 1962) = 9L



ZD2 (před 1961) = 5N ZD3 (před 1966 = C5 ZD5 (před 1969) = 3DA



ZD6 (před 1965) = 7Q ZE (před 1981) = Z2-9 ZK9 (1983) = ZK2
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ZM6 (před 1963) = 5W ZM7 (před 1984) = ZK3 ZS3 (před 1991) = V5



ZS7 (před 1969) = 3D6 ZS8 (před 1967) = 7P ZS9 (před 1967) = A2



ZV-ZZ = PY 2D = GD 2E = G



2I = GI 2J = GJ 2M = GM



2U = GU 2W = GW 3B-3C (před 1968) = VE



3D6 (před 1988) = 3DA 3G = CE 3Z = SP



4A-4C = XE 4D-4I = DU 4J-4L = U



4J (po 1991) = EK 4J1F (před 1994) = R1MV 4K (před 1994) = UA



4K1 (před 1994) = CE9/KC4 4K2 (před 1994) = R1FJ 4K3 (před 1994) = UA



4K4 (před 1994) = UA0 4L (po 1991) = UF 4M = YV



4N-4O = YU 4T = OA 4U1VIC = OE



4V = HH 5J-5K = HK 5L-5M = EL



6C = YK 6D-6J = XE 6K-6N = HL



6O = T5 6T-6U = ST 7A-7I = YB



7G (před 1967) = 3X 7J-7N = JA 7JI = JA1 or JD1



7S = SM 7Z = HZ 8A-8I = YB



8J-8N = JA 8O = A2 8S = SM



9A (před 1984) = T7 9B-9D = EP 9E-9F = ET



© OK1XU, 1997
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			List3










Q kódy (výběr)



Q kód Význam Význam otázky



QRA Volací znak vaší stanice je ....... . Jaký je volací znak vaší stanice?



QRB Vzdálenost mezi námi je ...... km. Jaká je vzdálenost mezi námi?



QRG Váš kmitočet je ...... kHz. Jaký je můj kmitočet?



QRH Váš kmitočet se mění. Mění se můj kmitočet?



QRI Tón vašeho vysílače je ...... Jaký je tón mého vysílače?



 1. dobrý, 2. mění se, 3. špatný.  



QRJ Nemohu vás přijímat Přijímáte mne špatně?



 Váš signál je příliš slabý  



QRK Čitelnost vašich signálů je ...... Jaká je čitelnost mých signálů?



 1.nepřijatelná, 2.špatná, 3.přijatelná, 4.dobrá, 5.výborná.



QRL Jsem zaměstnán; kmitočet je obsazen - nerušte. Je tento kmitočet obsazen?



QRM Vaše vysílání je rušeno. Je mé vysílání rušeno?



QRN Vysílání je rušeno atmosférickým rušením. Jsem rušen atmosférickým rušením?



QRO Zvyšte výkon. Mám zvýšit výkon?



QRP Snižte výkon. Mám snížit výkon?



QRQ Vysílejte rychleji. Mám vysílat rychleji?



QRS Vysílejte pomaleji. Mám vysílat pomaleji?



QRT Přestaňte vysílat. Mám přestat vysílat?



QRU Nic pro vás nemám. Máte něco pro mne?



QRV Jsem připraven. Jste připraven?



QRW Sdělte stanici ......, že ji volám na kmitočtu ...... kHz. Mám sdělit stanici ..., že ji voláte na ... kHz?



QRX Zavolám vás  znovu v  ......  UTC na kmitočtu  ......  kHz;  přeneseně: 
čekejte.



Zavoláte mne znovu?



  přeneseně: Mám počkat?



QRZ Volá vás ...... na kmitočtu ...... kHz. Kdo mne volá?



QSA Síla vašeho signálu je ...... . Jaká je síla mého signálu?



QSB Váš signál má únik. Má můj signál únik?



QSD Vaše klíčování je závadné. Je mé klíčování závadné?



QSG Posílám skupinu ...... zpráv. Mám poslat skupinu ...... zpráv?



QSK Mohu vás slyšet mezi svými značkami. Můžete mne slyšet mezi svými značkami?



QSL Potvrzuji příjem. Můžete potvrdit příjem?



QSM Opakujte poslední zprávu Mám opakovat poslední zprávu
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 (...... posledních zpráv). (...... posledních zpráv)?



QSN Slyšel jsem Vás na ...... kHz. Slyšel jste mne na ...... kHz?



QSO Mohu korespondovat přímo se stanicí ...... ; Spojení. Můžete  korespondovat  přímo  se  stanicí 
......?



QSP Předám zprávu stanici ...... . Můžete předat zprávu stanici ......?



QST Zpráva všem radioamatérům.  



QSV Vyšlete sérii "VVV" pro vyladění Mám vyslat sérii "VVV"



 (na kmitočtu ...... kHz). (na kmitočtu ...... kHz)?



QSX Poslouchám na kmitočtu ...... kHz. Slyšíte na kmitočtu ...... kHz?



QSY Přelaďte se na kmitočet ...... kHz. Mám se přeladit na kmitočet ...... kHz?



QSZ Opakujte každé slovo ...... krát. Mám opakovat každé slovo ...... krát?



QTC Mám pro vás zprávu (...... zpráv). Máte (pro mne) zprávu?



QTH Moje stanoviště je ...... . Jaké je vaše stanoviště?



QTR Přesný čas je ...... UTC. Jaký je přesný čas?



QZF Nalaďte se přesně na můj kmitočet. Mám se naladit přesně na váš kmitočet?
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			Q kódy (výběr)










Zóna
Poznámky Prefix Země Kont. ITU CQ



1 Spratly Is. AS 50 26



1 1A0 Sov. Mil. Order of Malta EU 28 15



3A Monaco EU 27 14



3B6, 7 Agalega & St. Brandon AF 53 39



3B8 Mauritius AF 53 39



3B9 Rodrigues I. AF 53 39



3C Equatorial Guinea AF 47 36



3C0 Annobon I. AF 52 36



3D2 Fiji OC 56 32



3D2 Conway Reef OC 56 32



3D2 Rotuma I. OC 56 32



3DA Swaziland AF 57 38



3V Tunisia AF 37 33



3W, XV Vietnam AS 49 26



3X Guinea AF 46 35



3Y Bouvet AF 67 38



3Y Peter I I. AN 72 12



4J, 4K Azerbaijan AS 29 21



4L Georgia AS 29 21



4P-4S Sri Lanka AS 41 22



4U_ITU ITU HQ EU 28 14



4U_UN United Nations HQ NA 8 5



44 4W Timor - Leste OC 54 28



4X, 4Z Israel AS 39 20



5A Libya AF 38 34



5B Cyprus AS 39 20
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5H-5I Tanzania AF 53 37



5N-5O Nigeria AF 46 35



5R-5S Madagascar AF 53 39



2 5T Mauritania AF 46 35



3 5U Niger AF 46 35



5V Togo AF 46 35



5W Samoa OC 62 32



5X Uganda AF 48 37



5Y-5Z Kenya AF 48 37



4 6V-6W Senegal AF 46 35



6Y Jamaica NA 11 8



5 7O Yemen AS 39 21, 37



7P Lesotho AF 57 38



7Q Malawi AF 53 37



7T-7Y Algeria AF 37 33



8P Barbados NA 11 8



8Q Maldives AS/AF 41 22



8R Guyana SA 12 9



6 9A Croatia EU 28 15



7 9G Ghana AF 46 35



9H Malta EU 28 15



9I-9J Zambia AF 53 36



9K Kuwait AS 39 21



9L Sierra Leone AF 46 35



8 9M2, 4 West Malaysia AS 54 28



8 9M6, 8 East Malaysia OC 54 28



9N Nepal AS 42 22



9Q-9T Dem Rep. of Congo AF 52 36
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9 9U Burundi AF 52 36



10 9V Singapore AS 54 28



9 9X Rwanda AF 52 36



9Y-9Z Trinidad & Tobago SA 11 9



A2 Botswana AF 57 38



A3 Tonga OC 62 32



A4 Oman AS 39 21



A5 Bhutan AS 41 22



A6 United Arab Emirates AS 39 21



A7 Qatar AS 39 21



A9 Bahrain AS 39 21



AP-AS Pakistan AS 41 21



11 BS7 Scarborough Reef AS 50 27



BV Taiwan AS 44 24



12 BV9P Pratas I. AS 44 24



BY China AS A 23, 24



C2 Nauru OC 65 31



C3 Andorra EU 27 14



C5 The Gambia AF 46 35



C6 Bahamas NA 11 8



C8-9 Mozambique AF 53 37



CA-CE Chile SA 14, 16 12



CE0 Easter I. SA 63 12



CE0 Juan Fernandez Is. SA 14 12



CE0 San Felix & San Ambrosio SA 14 12



S CE9/KC4 Antarctica AN B C



CM, CO Cuba NA 11 8



CN Morocco AF 37 33
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CP Bolivia SA 12, 14 10



CT Portugal EU 37 14



CT3 Madeira Is. AF 36 33



CU Azores EU 36 14



CV-CX Uruguay SA 14 13



CY0 Sable I. NA 9 5



CY9 St. Paul I. NA 9 5



D2-3 Angola AF 52 36



D4 Cape Verde AF 46 35



13 D6 Comoros AF 53 39



14 DA-DR Fed. Rep. of Germany EU 28 14



DU-DZ Philippines OC 50 27



15 E3 Eritrea AF 48 37



43 E4 Palestine AS 39 20



E5 N. Cook Is. OC 62 32



E5 S. Cook Is. OC 62 32



EA-EH Spain EU 37 14



EA6-EH6 Balearic Is. EU 37 14



EA8-EH8 Canary Is. AF 36 33



EA9-EH9 Ceuta & Melilla AF 37 33



EI-EJ Ireland EU 27 14



EK Armenia AS 29 21



EL Liberia AF 46 35



EP-EQ Iran AS 40 21



ER Moldova EU 29 16



ES Estonia EU 29 15



ET Ethiopia AF 48 37
EU, EV, 
EW Belarus EU 29 16



4 z 21











EX Kyrgyzstan AS 30, 31 17



EY Tajikistan AS 30 17



EZ Turkmenistan AS 30 17



F France EU 27 14



FG Guadeloupe NA 11 8



1 FJ, FS Saint Martin NA 11 8



13 FH Mayotte AF 53 39



FK New Caledonia OC 56 32



45 FK/C Chesterfield Is. OC 56 30



FM Martinique NA 11 8



16 FO Austral I. OC 63 32



FO Clipperton I. NA 10 7



FO French Polynesia OC 63 32



16 FO Marquesas Is. OC 63 31



FP St. Pierre & Miquelon NA 9 5



17 FR/G Glorioso Is. AF 53 39



17 FR/J, E Juan de Nova, Europa AF 53 39



FR Reunion I. AF 53 39



FR/T Tromelin I. AF 53 39



FT5W Crozet I. AF 68 39



FT5X Kerguelen Is. AF 68 39



FT5Z Amsterdam & St. Paul Is. AF 68 39



FW Wallis & Futuna Is. OC 62 32



FY French Guiana SA 12 9



G, GX England EU 27 14



GD, GT Isle of Man EU 27 14



GI, GN Northern Ireland EU 27 14



GJ, GH Jersey EU 27 14
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GM, GS Scotland EU 27 14



GU, GP Guernsey EU 27 14



GW, GC Wales EU 27 14



H4 Solomon Is. OC 51 28



18 H40 Temotu Province OC 51 32



HA, HG Hungary EU 28 15



HB Switzerland EU 28 14



HB0 Liechtenstein EU 28 14



HC-HD Ecuador SA 12 10



HC8-HD8 Galapagos Is. SA 12 10



HH Haiti NA 11 8



HI Dominican Republic NA 11 8



HJ-HK Colombia SA 12 9



HK0 Malpelo I. SA 12 9



HK0 San Andres & Providencia NA 11 7



HL Republic of Korea AS 44 25



HO-HP Panama NA 11 7



HQ-HR Honduras NA 11 7



HS, E2 Thailand AS 49 26



HV Vatican EU 28 15



HZ Saudi Arabia AS 39 21



I Italy EU 28 15, 33



IS0, IM0 Sardinia EU 28 15



J2 Djibouti AF 48 37



J3 Grenada NA 11 8



J5 Guinea-Bissau AF 46 35



J6 St. Lucia NA 11 8



J7 Dominica NA 11 8
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J8 St. Vincent NA 11 8



JA-JS Japan AS 45 25



19 JD1 Minami Torishima OC 90 27



20 JD1 Ogasawara AS 45 27



JT-JV Mongolia AS 32, 33 23



JW Svalbard EU 18 40



JX Jan Mayen EU 18 40



JY Jordan AS 39 20
K, W, N, 
AA-AK United States of America NA 6, 7, 8 3, 4, 5



KG4 Guantanamo Bay NA 11 8



KH0 Mariana Is. OC 64 27



KH1 Baker & Howland Is. OC 61 31



KH2 Guam OC 64 27



KH3 Johnston I. OC 61 31



KH4 Midway I. OC 61 31



KH5 Palmyra & Jarvis Is. OC 61, 62 31



KH5K Kingman Reef OC 61 31



KH6, 7 Hawaii OC 61 31



KH7K Kure I. OC 61 31



KH8 American Samoa OC 62 32



48 KH8 Swains I. OC 62 32



KH9 Wake I. OC 65 31



KL Alaska NA 1, 2 1



KP1 Navassa I. NA 11 8



KP2 Virgin Is. NA 11 8



KP4, KP3 Puerto Rico NA 11 8



22 KP5 Desecheo I. NA 11 8



LA-LN Norway EU 18 14
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LO-LW Argentina SA 14, 16 13



LX Luxembourg EU 27 14



LY Lithuania EU 29 15



LZ Bulgaria EU 28 20



OA-OC Peru SA 12 10



OD Lebanon AS 39 20



OE Austria EU 28 15



OF-OI Finland EU 18 15



OH0 Aland Is. EU 18 15



OJ0 Market Reef EU 18 15



23 OK-OL Czech Rep. EU 28 15



23 OM Slovak Rep. EU 28 15



ON-OT Belgium EU 27 14



OX Greenland NA 5, 75 40



OY Faroe Is. EU 18 14



OZ Denmark EU 18 14



24 P2 Papua New Guinea OC 51 28



25 P4 Aruba SA 11 9



26 P5 DPR of Korea AS 44 25



PA-PI Netherlands EU 27 14



PJ2, 4, 9 Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) SA 11 9



PJ5-8 St. Maarten, Saba, St. Eustatius NA 11 8



PP-PY Brazil SA D 11



PP0-PY0F Fernando de Noronha SA 13 11



PP0-PY0S St. Peter & St. Paul Rocks SA 13 11



PP0-PY0T Trindade & Martim Vaz Is. SA 15 11



PZ Suriname SA 12 9



R1FJ Franz Josef Land EU 75 40
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R1MV Malyj Vysotskij I EU 29 16



1, 27 S0 Western Sahara AF 46 33



S2 Bangladesh AS 41 22



6 S5 Slovenia EU 28 15



S7 Seychelles AF 53 39



S9 Sao Tome & Principe AF 47 36



SA-SM Sweden EU 18 14



SN-SR Poland EU 28 15



ST Sudan AF 47, 48 34



SU Egypt AF 38 34



SV-SZ Greece EU 28 20



SV/A Mount Athos EU 28 20



SV5 Dodecanese EU 28 20



SV9 Crete EU 28 20



28 T2 Tuvalu OC 65 31



T30 W. Kiribati (Gilbert Is.) OC 65 31



T31 C. Kiribati (Brit. Phoenix Is.) OC 62 31



T32 E. Kiribati (Line Is.) OC 61, 63 31



T33 Banaba I. (Ocean I.) OC 65 31



T5 Somalia AF 48 37



T7 San Marino EU 28 15



21 T8, KC6 Palau OC 64 27



29 T9 Bosnia-Herzegovina EU 28 15



TA-TC Turkey EU/AS 39 20



TF Iceland EU 17 40



TG, TD Guatemala NA 11 7



TI, TE Costa Rica NA 11 7



TI9 Cocos I. NA 11 7
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TJ Cameroon AF 47 36



TK Corsica EU 28 15



30 TL Central Africa AF 47 36



31 TN Congo (Republic of the) AF 52 36



32 TR Gabon AF 52 36



33 TT Chad AF 47 36



34 TU Côte d'Ivoire AF 46 35



35 TY Benin AF 46 35



36 TZ Mali AF 46 35
UA-UI1, 3, 
4, 6, RA- European Russia EU E 16



UA2 Kaliningrad EU 29 15
UA-UI8, 9, 
0, RA-RZ Asiatic Russia AS F G



UJ-UM Uzbekistan AS 30 17



UN-UQ Kazakhstan AS 29-31 17
UR-UZ, 
EM-EO Ukraine EU 29 16



V2 Antigua & Barbuda NA 11 8



V3 Belize NA 11 7



37 V4 St. Kitts & Nevis NA 11 8



V5 Namibia AF 57 38



38 V6 Micronesia OC 65 27



V7 Marshall Is. OC 65 31



V8 Brunei Darussalam OC 54 28
VE, VO, 
VY Canada NA H 1.V



VK Australia OC I 29, 30



VK0 Heard I. AF 68 39



VK0 Macquarie I. OC 60 30



VK9C Cocos-Keeling Is. OC 54 29



VK9L Lord Howe I. OC 60 30
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VK9M Mellish Reef OC 56 30



VK9N Norfolk I. OC 60 32



VK9W Willis I. OC 55 30



VK9X Christmas I. OC 54 29



37 VP2E Anguilla NA 11 8



37 VP2M Montserrat NA 11 8



37 VP2V British Virgin Is. NA 11 8



VP5 Turks & Caicos Is. NA 11 8



VP6 Pitcairn I. OC 63 32



46 VP6 Ducie I. OC 63 32



VP8 Falkland Is. SA 16 13



VP8, LU South Georgia I. SA 73 13



VP8, LU South Orkney Is. SA 73 13



VP8, LU South Sandwich Is. SA 73 13
VP8, LU, 
CE9, HF0, South Shetland Is. SA 73 13



VP9 Bermuda NA 11 5



VQ9 Chagos Is. AF 41 39



VR Hong Kong AS 44 24



VU India AS 41 22



VU Andaman & Nicobar Is. AS 49 26



VU Lakshadweep Is. AS 41 22



XA-XI Mexico NA 10 6



XA4-XI4 Revillagigedo NA 10 6



39 XT Burkina Faso AF 46 35



XU Cambodia AS 49 26



XW Laos AS 49 26



XX9 Macao AS 44 24



XY-XZ Myanmar AS 49 26
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YA Afghanistan AS 40 21



40 YB-YH Indonesia OC 51, 54 28



YI Iraq AS 39 21



YJ Vanuatu OC 56 32



YK Syria AS 39 20



YL Latvia EU 29 15



YN Nicaragua NA 11 7



YO-YR Romania EU 28 20



YS El Salvador NA 11 7
YT-YU, 
YZ Serbia EU 28 15



47 Montenegro EU 28 15



YV-YY Venezuela SA 12 9



YV0 Aves I. NA 11 8



Z2 Zimbabwe AF 53 38



41 Z3 Macedonia EU 28 15



ZA Albania EU 28 15



ZB2 Gibraltar EU 37 14



42 ZC4 UK Sov. Base Areas on Cyprus AS 39 20



ZD7 St. Helena AF 66 36



ZD8 Ascension I. AF 66 36



ZD9 Tristan da Cunha & Gough I. AF 66 38



ZF Cayman Is. NA 11 8



ZK2 Niue OC 62 32



ZK3 Tokelau Is. OC 62 31



ZL-ZM New Zealand OC 60 32



ZL7 Chatham Is. OC 60 32



ZL8 Kermadec Is. OC 60 32



ZL9 Auckland & Campbell Is. OC 60 32



12 z 21











ZP Paraguay SA 14 11



ZR-ZU South Africa AF 57 38



ZS8 Prince Edward & Marion Is. AF 57 38
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Prefix Země Kont. Zóna ITU Zóna CQ Pozn.



2 Blenheim Reef AF 41 39



3 Geyser Reef AF 53 39



4 Abu Ail Is. AS 39 21



1M Minerva Reef OC 62 32 1, 5



4W Yemen Arab Rep. AS 39 21 6



7J1 Okino Tori-shima AS 45 27 7



8Z4 Saudi Arabia/Iraq Neut. Zone AS 39 21 8



8Z5, 9K3 Kuwait/Saudi Arabia Neut. Zone AS 39 21 9



9S4 Saar EU 28 14 10



9U5 Ruanda-Urundi AF 52 36 11



AC3 Sikkim AS 41 22 1, 12



AC4 Tibet AS 41 23 1, 13



C9 Manchuria AS 33 24 14



CN2 Tangier AF 37 33 15



CR8 Damao, Diu AS 41 22 16



CR8 Goa AS 41 22 16



CR8, CR10 Portuguese Timor OC 54 28 17



DA - DM Germany EU 28 14 18



DM, Y2 - 9 German Dem. Rep. EU 28 14 19



EA9 Ifni AF 37 33 20



FF French West Africa AF 46 35 21



FH, FB8 Comoros AF 53 39 22



FI8 French Indo-China AS 49 26 23



FN8 French India AS 41 22 24



FQ8 Fr. Equatorial Africa AF 47, 52 36 25



HKØ Bajo Nuevo NA 11 8 26



HKØ, KP3, KS4 Serrana Bank & Roncador Cay NA 11 7 26
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Zrušené země DXCC











I1 Trieste EU 28 15 27



I5 Italian Somaliland AF 48 37 28



JZØ Netherlands N. Guinea OC 51 28 29



KR6, 8, JR6, KA6 Okinawa (Ryukyu Is.) AS 45 25 30



KS4 Swan Is. NA 11 7 31



KZ5 Canal Zone NA 11 7 32



OK - OM Czechoslovakia EU 28 15 33



P2, VK9 Papua Territory OC 51 28 34



P2, VK9 Terr. New Guinea OC 51 28 34



PK1 - 3 Java OC 54 28 35



PK4 Sumatra OC 54 28 35



PK5 Netherlands Borneo OC 54 28 35



PK6 Celebe & Molucca Is. OC 54 28 35



STØ Southern Sudan AF 47, 48 34 36



UN1 Karelo-Finnish Rep. EU 19 16 37



VO Newfoundland, Labrador NA 9 02, 05 38



VQ1, 5H1 Zanzibar AF 53 37 39



VQ6 British Somaliland AF 48 37 40



VQ9 Aldabra AF 53 39 40



VQ9 Desroches AF 53 39 40



VQ9 Farquhar AF 53 39 40



VS2, 9M2 Malaya AS 54 28 42



VS4 Sarawak OC 54 28 42



VS9A, P, S People's Dem. Rep. of Yemen AS 39 21 43



VS9H Kuria Muria Is. AS 39 21 44



VS9K Kamaran Is. AS 39 21 45



ZC5 British North Borneo OC 54 28 42



ZC6, 4X1 Palestine AS 39 20 46
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ZD4 Gold Coast, Togoland AF 46 35 47



ZSØ, 1 Penguin Is. AF 57 38 48



ZS9 Walvis Bay AF 57 38 49
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Poznámky ke zrušeným zemím DXCC:



1. Neoficiální prefix.



2. (Blenheim Reef)
Platí jen spojení navázaná mezi 4.květnem 1967 a 30.červnem 1975. Spojení navázaná počínaje 
1.červencem 1975 platí jako Chagos (VQ9).



3. (Geyser Reef) Platí jen spojení navázaná mezi 4.květnem 1967 a 28.únorem 1978.



4. (Abu Ail Is.) Platí jen spojení navázaná do 30.března 1991.



5. (1M)
Platí jen spojení navázaná do 15.července 1972. Spojení navázná počínaje 16.červencem 1972 platí jako 
Tonga (A3).



6. (4W) Platí jen spojení navázaná do 21.května 1990.



7. (7J1)
Platí jen spojení navázaná od 30.května 1976 do 30.listopadu 1980. Spojení navázaná počínaje 
1.prosincem 1980 platí jako Ogasawara (JD1).



8. (8Z4) Platí jen spojení navázaná do 25.prosince 1981.



9. (8Z5, 9K3) Platí jen spojení navázaná do 14.prosince 1969.



10. (9S4) Platí jen spojení navázaná do 31.března 1957.



11. (9U5)
Platí jen spojení navázaná od 1.července 1960 do 30.června 1962. Spojení navázaná počínaje 
1.červencem 1962 platí jako Burundi (9U) nebo Rwanda (9X).



12. (AC3)
Platí jen spojení navázaná do 30.dubna 1975. Spojení navázaná počínaje 1.květnem 1975 platí jako India 
(VU).



13. (AC4)
Platí jen spojení navázaná do 30.května 1974. Spojení navázaná počínaje 31.květnem 1974 platí jako 
China (BY).



14. (C9)
Platí jen spojení navázaná do 16.září 1963. Spojení navázaná počínaje 15.zářím 1963 platí jako China 
(BY).



15. (CN2)
Platí jen spojení navázaná do 30.června 1960. Spojení navázaná počínaje 1.červnem 1960 platí jako 
Morocco (CN).



16. (CR8) Platí jen spojení navázaná do 31.prosince 1961.



17. (CR8, CR10) Platí jen spojení navázaná do 14.září 1976.



18. (DA - DM)
Platí jen spojení navázaná do 16.září 1973. Spojení navázaná počínaje 17.zářím 1973 platí jako SRN (DA-
DL) nebo NDR (Y2-Y9).



19. (DM, Y2 - Y9) Platí jen spojení navázaná od 17.září 1973 do 2.října 1990. Od 3.října 1990 se NDR stala částí SRN.



20. (EA9) Platí jen spojení navázaná do 13.května 1969.



21. (FF) Platí jen spojení navázaná do 6.srpna 1960.



22. (FH, FB8)
Platí jen spojení navázaná do 5.července 1975. Spojení navázaná počínaje 6.červencem 1975 platí jako 
Comoros (D6) nebo Mayotte (FH).



23. (FI8) Platí jen spojení navázaná do 20.prosince 1950.



24. (FN8) Platí jen spojení navázaná do 31.října 1954.



25. (FQ8) Platí jen spojení navázaná do 16.srpna 1960.



26. (HK0 , KP3, KS4)
Platí jen spojení navázaná do 16.září 1981. Spojení navázaná počínaje 17.zářím 1981 platí jako San 
Andres (HK0).



27. (I1)
Platí jen spojení navázaná do 31.března 1957. Spojení navázaná počínaje 1.dubnem 1957 platí jako Italy 
(I).
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28. (I5) Platí jen spojení navázaná do 30.června 1960.



29. (JZ0) Platí jen spojení navázaná do 30.dubna 1963.



30. (KR6, 8, JR6, 
KA6)



Platí jen spojení navázaná do 14.května 1972. Spojení navázaná počínaje 15.květnem 1972 platí jako 
Japan (JA).



31. (KS4)
Platí jen spojení navázaná do 31.srpna 1972. Spojení navázaná počínaje 1.zářím 1972 platí jako 
Honduras (HR).



32. (KZ5) Platí jen spojení navázaná do 30.září 1979.



33. (OK - OM) Platí jen spojení navázaná do 31.prosince 1992.



34. (P2, VK9)
Platí jen spojení navázaná do 15.září 1975. Spojení navázaná počínaje 16.zářím 1975 platí jako Papua 
New Guinea (P2).



35. (PK1 - 6)
Platí jen spojení navázaná do 30.dubna 1963. Spojení navázaná počínaje 1.květnem 1963 platí jako 
Indonesia.



36. (ST0) Platí jen spojení navázaná mezi 7.květnem 1972 a 31.prosincem 1994.



37. (UN1)
Platí jen spojení navázaná do 30.června 1960. Spojení navázaná počínaje 1.červencem 1960 platí jako 
evropská část RSFSR (UA).



38. (VO)
Platí jen spojení navázaná do 31.března 1949. Spojení navázaná počínaje 1.dubnem 1949 platí jako 
Canada (VE).



39. (VQ1, 5H1)
Platí jen spojení navázaná do 31.května 1974. Spojení navázaná počínaje 1.červnem 1974 platí jako 
Tanzania (5H).



40. (VQ6) Platí jen spojení navázaná do 30.června 1960.



41. (VQ9)
Platí jen spojení navázaná do 28.června 1976. Spojení navázaná počínaje 2.červnem 1976 platí jako 
Seychelles (S7).



42. VS2, VS4, ZC5, 
9M2



Platí jen spojení navázaná do 15.září 1963. Spojení navázaná počínaje 16.zářím 1963 platí jako West 
Malaysia (9M2) nebo East Malaysia (9M6, 8).



43. (VS9A, P,S) Platí jen spojení navázaná do 21.května 1990.



44. (VS9H) Platí jen spojení navázaná do 20.listopadu 1967.



45. (VS9K) Platí jen spojení navázaná do 10.března 1982.



46. (ZC6, 4X1)
Platí jen spojení navázaná do 30.června 1968. Spojení navázaná počínaje 1.červencem 1968 platí jako 
Israel (4X).



47. (ZD4) Platí jen spojení navázaná do 5.března 1957.



48. (ZS0, 1) Platí jen spojení navázaná do 28.února 1994.



49. (ZS9) Platí jen spojení navázaná od 1.září 1977 do 28.února 1994.



© OK1XU, 1997
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			Země DXCC


			1A


			5H


			9U


			CP


			EX


			GM


			J8


			LO


			R1MV


			TJ


			VK9M


			YA


			ZP


			Poznámky k seznamu zemí DXCC


			Seznam zrušených zemí


			Poznámky ke zrušeným zemím DXCC















Poznámky:




1. Neoficiální prefix.




2. (5T) Platí jen spojení navázaná počínaje 20.červnem 1960.




3. (5U) Platí jen spojení navázaná počínaje 3.srpnem 1960.




4. (6W) Platí jen spojení navázaná počínaje 20.červnem 1960.




5. (7O) Platí jen spojení navázaná počínaje 22.květnem 1990.




6. (9A,S5) Platí jen spojení navázaná počínaje 26.červnem 1991.




7. (9G) Platí jen spojení navázaná počínaje 5.březnem 1957.
8. 
(9M2,4,6,8 Platí jen spojení navázaná počínaje 16.zářím 1963.




9. (9U,9X) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.červencem 1962.




10. (9V) Spojení navázaná mezi 16.zářím 1963 a 8.srpnem 1965 platí jako West Malaysia.




11. (BS7) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.lednem 1995.




12. (BV9P) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.lednem 1994.
13. 
(D6,FH8) Platí jen spojení navázaná počínaje 5.červencem 1975.
14. (DA-
DL)




Platí jen spojení navázaná se stanicemi DA-DL počínaje 17.zářím 1973 a se 
stanicemi Y2-Y9 počínaje 3.říjnem 1990.




15. (E3)
Platí jen spojení navázaná konče 14.listopadem 1962 nebo počínaje 24.květnem 
1991.




16. (FO) Platí jen spojení navázaná po 23:59 UTC dne 31.března 1998.




17. (FR) Platí jen spojení navázaná počínaje 25.červnem 1960.




18. (H40) Platí jen spojení navázaná po 23:59 UTC dne 31.března 1998.




19. (JD) Dříve Marcus Island.




20. (JD) Dříve Bonin a Volcano Islands.




21. (KC6) Zahrnuje Yap Islands konče 31.prosincem 1980.
22. 
(KP5,KP4) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.březnem 1979.
23. (OK-
OL,OM) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.lednem 1993.




24. (P2) Platí jen spojení navázaná počínaje 16.zářím 1975.




25. (P4) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.lednem 1986.




26. (P5) Platí jen spojení navázaná počínaje 14.květnem 1995.




27. (S0) Platí i spojení navázaná s Rio de Oro (Spanish Sahara), EA9.
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28. (T2) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.lednem 1976.




29. (T9) Platí jen spojení navázaná počínaje 15.říjnem 1991.




30. (TL) Platí jen spojení navázaná počínaje 13.srpnem 1960.




31. (TN) Platí jen spojení navázaná počínaje 15.srpnem 1960.




32. (TR) Platí jen spojení navázaná počínaje 17.srpnem 1960.




33. (TT) Platí jen spojení navázaná počínaje 11.srpnem 1960.




34. (TU) Platí jen spojení navázaná počínaje 7.srpnem 1960.




35. (TY) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.srpnem 1960.




36. (TZ) Platí jen spojení navázaná počínaje 20.červnem 1960.
37. 
(V4,VP2) Platnost pro DXCC ověřte na str.97 v červnovém čísle QST z roku 1958.




38. (V6) Zahrnuje Yap Islands počínaje 1.lednem 1981.




39. (XT) Platí jen spojení navázaná počínaje 5.srpnem 1960.




40. (YB) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.květnem 1963.




41. (Z3) Platí jen spojení navázaná počínaje 8.zářím 1991.




42. (ZC4) Platí jen spojení navázaná počínaje 16.srpnem 1960.




43. (E4) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.únorem 1999.




44. (4W) Platí jen spojení navázaná počínaje 1.březnem 2000.




45. (FK/C) Platí jen spojení navázaná počínaje 23.březnem 2000.




46. (VP6) Platí jen spojení navázaná počínaje 16.říjnem 2001.
47. (Příděl 
prefixu se Platí jen spojení navázaná počínaje 28.červnem 2006.




48. (KH8) Platí jen spojení navázaná počínaje 22.červencem 2006.




A 33, 42, 43, 44




B 67, 69-74




C 12, 13, 29, 30, 32, 38, 39




D 12, 13, 15




E 19, 20, 29, 30




F 20-26, 30-35, 75




G 16, 17, 18, 19, 23
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H 2, 3, 4, 9, 75




I 55, 58, 59




S Také 3Y, 8J1, AT0, DP0, FT8Y, LU, OR4, R1AN, VK0, VP8, ZL5, ZS1, ZX0 atd.
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				List2


























Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1 (platný od 1. ledna 
2006)  
 



137 kHz   
   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



135,7 - 136,0 200 CW, zkušební vysílání, QRSS 



136,0 - 137,4 200 CW 



137,4 - 137,6 200 DIGI, mimo CW 



137,6 - 137,8 200 CW, 137,7 kHz - střed QRSS 



   



1,8 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



1810 - 1838 200 CW, 1836 kHz - střed aktivity QRP 



1838 - 1840 500 úzkopásmové druhy provozu 



1840 - 1843 2700 všechny druhy provozu – DIGI, (*) 



1843 - 2000 2700 všechny druhy provozu, (*) 



   



3,5 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



3500 - 3510 200 CW, přednostně DX provoz 



3510 - 3560 200 CW, předn.závody, 3555 kHz - střed QRS 



3560 - 3580 200 CW, 3560 kHz - střed aktivity QRP 



3580 - 3590 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



3590 - 3600 500 úzkopásm. DIGI, automat. dat.stanice 



3600 - 3620 2700 všechny druhy provozu - DIGI,  (*) 



3600 - 3650 2700 vše, přednostně SSB závody, (*) 



3650 - 3700 2700 vše, 3690 kHz - střed QRP SSB 



3700 - 3800 2700 
vše, předn. SSB záv., 3735 kHz - stř. SSTV, 3760 kHz -
stř.aktivity tísň. prov. Reg. I. 



3775 - 3800 2700 vše, předn. mezikontinentální provoz 
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7 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



7000 - 7035 200 CW, 7030 - střed aktivity QRP 



7035 - 7038 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 
   



7040 - 7043 2700 
vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, 
(*) 



7043 - 7100 2700 
vše - DIGI, 7043 kHz - střed SSTV, 7060 kHz - střed tísň. 
provozu Reg.I., 7090 kHz - střed QRP SSB 



7100 - 7200 2700 
všechny druhy provozu (po roce 2009 se 200 Hz a 500 Hz 
segmenty pod 7100 kHz rozšíří) 



   



10 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



10100 - 10140 200 CW, 10116 kHz - střed aktivity QRP 



10140 - 10150 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



   



14 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



14000 - 14060 200 CW, předn.záv., 14055 kHz - střed QRP 



14060 - 14070 200 CW, před. záv., 14060 kHz - střed QRP 



14070 - 14089 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



14089 - 14099 500 úzkopásm. DIGI, automat. dat.stanice 



14099 - 14101   IBP, výhradně majáky 



14101 - 14112 2700 vše, DIGI, automat. dat.stanice 



14112 - 14125 2700 všechny druhy provozu 



14125 - 14300 2700 
vše, předn. SSB záv., priorita DX exp. 14195 kHz ± 5 kHz, 
14230 kHz - střed SSTV, 14285 kHz - střed QRP SSB 



14300 - 14350 2700 vše, 14300 kHz - světový střed tísň. provozu 
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18 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



18068 - 18095 200 CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP CW 



18095 - 18105 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



18105 - 18109 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 



18109 - 18111   IBP, výhradně majáky 



18111 - 18120 2700 všechny druhy provozu - DIGI, automat. dat. stanice 



18120 - 18168 2700 vše, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu 



   



21 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



21000 - 21070 200 CW, 21055 kHz - střed QRS, 21060 kHz - střed QRP CW 



21070 - 21090 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



21090 - 21110 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 



21110 - 21120 2700 vše (vyjma SSB) - DIGI, automat. datové stanice 



21120 - 21149 500 úzkopásmové druhy provozu 



21149 - 21151   IPB, výhradně majáky 



21151 - 21450 2700 
vše, 21285 kHz - střed QRP SSB, 21340 kHz - střed SSTV, 
21360 kHz - světový střed tísň. provozu 



   



24 MHz   



   



Kmit.segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



24890 - 24915 200 CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP CW 



24915 - 24925 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



24925 - 24929 500 úzkopásm. - DIGI, automat. datové stanice 



24929 - 24931   IPB, výhradně majáky 



24931 - 24940 2700 vše - DIGI, automat. datové stanice 



24940 - 24990 2700 všechny druhy provozu 
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28 MHz   



   



Kmit. segment [kHz] Šíře  [Hz] Druh vysílání 



28000 - 28070 200 CW, 28055 kHz - střed QRS, 28060 kHz - střed QRP CW 



28070 - 28120 500 úzkopásmové druhy provozu - DIGI 



28120 - 28150 500 
úzkopásm. - DIGI, automat. (neobsluhované) datové 
stanice 



28150 - 28190 500 úzkopásmové druhy provozu 



28190 - 28199   IPB, regionální časově sdílené majáky 



28199 - 28201   IBP, světové časově sdílené majáky 



28201 - 28225   IBP, trvale běžící majáky 



28225 - 28300 2700 všechny druhy provozu - majáky 



28300 - 28320 2700 vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice 



28320 - 29200 2700 vše, 28360 kHz - střed QRP SSB, 28680 kHz - střed SSTV



29200 - 29300 6000 vše - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice 



29300 - 29510 6000 družicový provoz - downlink 



29510 – 29520   ochranný kanál 



29520 – 29550 6000 
všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 
kHz 



29560 – 29590 6000 
všechny druhy provozu - vstupy FM převáděčů (RH1 -
RH4) 



29600 6000 všechny druhy provozu - FM volací kanál 



29610 – 29650 6000 
všechny druhy provozu - FM simplex - kanálový rastr 10 
kHz 



29660 - 29700 6000 
všechny druhy provozu - výstupy FM převáděčů (RH1 -
RH4) 



   



 



Použití postranních pásem  



Pod 10 MHz se užívá dolní postranní pásmo (LSB), nad 10 MHz horní postranní 
pásmo (USB).  
Amplitudovou modulaci (AM) lze používat v telefonních podpásmech za předpokladu 
ohleduplnosti k uživatelům sousedních kanálů.  



Definice  



Všechny druhy provozu: CW, SSB a další druhy provozu uvedené jako středy 
aktivity, a dále AM – amplitudová modulace, kde je nutno brát ohledy na uživatele 
sousedních kanálů.  
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Přenos obrazu: Všechny analogové a digitální druhy přenosu obrazové informace s 
odpovídající šířkou pásma, např. SSTV a FAX.  



Úzkopásmové druhy provozu: Všechny druhy provozu se šíří pásma do 500 Hz, 
včetně CW, RTTY, PSK atd.  



DIGI: Všechny digitální druhy provozu s odpovídající šíří pásma, například RTTY, 
PSK, MT63 atd.  



(*): Nastavení stupnice pro LSB: nejníže 1843, 3603 a 7043 kHz.  



Poznámky  



Spojení CW jsou možná v plném rozsahu všech pásem s výjimkou segmentů pro 
majáky. (Doporučení DV05_C4_Rec_13)  
V pásmech 10, 18 a 24 MHz nesmí být pořádány závody.  
Nesoutěžícím radioamatérům se během největších mezinárodních závodů 
doporučuje používat KV pásma bez závodního provozu, tj. 30, 17 a 12 m. 
(DV05_C4_Rev_07)  
Pojem ”automaticky řízené stanice” zahrnuje i stanice typu Store and Forward.  



Vysílací kmitočty:  



Kmitočty uvedenými v kmitočtovém plánu se rozumí ”vysílané kmitočty”, nikoli 
kmitočet potlačené nosné.  



Neobsluhované vysílací stanice:  



Členským sdružením IARU se doporučuje tyto aktivity v KV pásmech omezit. 
Doporučuje se, aby každá bezobslužná stanice v KV pásmech byla aktivována jen 
pod dohledem operátora, s výjimkou majáků schválených majákovým koordinátorem 
IARU Reg. 1 nebo s výjimkou experimentálních stanic se zvláštní koncesí.  



Pásmo 1.8 MHz:  



Národní sdružení IARU v zemích, kde je povolen příděl pro SSB provoz pouze pod 
1840 kHz, mohou příděl nadále používat. Požaduje se však, aby podnikly všechny 
kroky potřebné k tomu, aby jejich povolovací orgán upravil příděl pro telefonní provoz 
v souladu s kmitočtovým plánem IARU Region 1. (UBA – Davos 2005)  



Pásmo 3.5 MHz:  



V úsecích 3500–3510 kHz a 3775–3800 kHz má přednost mezikontinentální provoz.  
V závodech nesmí být užívány úseky 3500–3510 kHz a 3775–3800 kHz, není-li 
součástí závodu DX provoz. Členská sdružení mohou pro národní závody v rámci 
těchto úseků stanovit jiné (užší) segmenty. Úsek 3510–3600 kHz lze užívat pro 
provoz majáků ARDF (CW A1A). (Doporučení DV05_C4_Rec_12)  
Členská sdružení musí u národních telekomunikačních autorit požadovat, aby 
nepřidělovaly kmitočty z úseků, které kmitočtový plán IARU Reg. 1 určuje pro 
mezikontinentlání komunikaci, jiným stanicím, než radioamatérským.  
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Pásmo 7 MHz:  



Úsek pásma 7035–7045 kHz lze použít pro provoz automaticky řízených 
(neobsluhovaných) stanic v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách.  



Pásmo 10 MHz:  



SSB lze použít v tísňovém provozu při bezprostředním ohrožení života a majetku, 
pouze stanicemi, které se skutečně účastní tísňového provozu. Úsek 10120–10140 
kHz lze užít k SSB provozu v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách. V 
pásmu 10 MHz nelze vysílat informační bulletiny žádným druhem provozu.  



Pásmo 28 MHz:  



Členská sružení upozorní oprátory, aby v zájmu prevence rušení příjmu downlinku z 
družic nevysílali v úseku 29,3–29,51 MHz.  



Experimenty s NBFM Packet Radiem v pásmu 29 MHz:  



Jako provozní kmitočty se preferuje každých 10 kHz z rozsahu 29210–29290 MHz 
včetně. Užívá se kmitočtový zdvih ±2,5 kHz při nejvyšším modulačním kmitočtu 2,5 
kHz. 
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			Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1 (platný od 1. ledna 2006) 


			Definice 


			Poznámky 











QRG Nová 
QRG*) CALL Nejbl. město LOC m ASL Anténa QTF ERP W OP STATUS


432,489 OK0EA Trutnov JO70UP 1355
2 x 15 e. 
Yagi S + W 10 OK1AIY Vypnut ****)


1296,903 OK0EA Trutnov JO70UP 1355
4 x 15 e. 
Yagi


S/SW/
W/NW 1 OK1AIY Vypnut ****)


5760,032 OK0EA Trutnov JO70UP 1355 12 el. slot W 3 OK1AIY OK


10368,068 OK0EA Trutnov JO70UP 1355 12 el. slot W 6 OK1AIY OK


24048,07 OK0EA Trutnov JO70UP 1355 10 el. slot W 1 OK1AIY OK


47088,25 OK0EA Trutnov JO70UP 1355 horn W 0,005 OK1AIY Ve výstavbě


144,446 OK0EB Č. Budějovice JN78DU 1084 miniwheel omni
0,066/0,0
075 OK1VHB OK


432,97 432,446 OK0EB Č. Budějovice JN78DU 1084 miniwheel omni
0,03/0,01
65 OK1VHB OK


144,452 OK0EC Aš JO60CF 778 3 el. Yagi E 0,7 OK1MO OK


432,98 432,452 OK0EC Aš JO60CF 778 10 el. Yagi E 1 OK1MO OK


144,467 OK0ED Frýdek-Místek JN99DQ 290 2 dipóly omni 0,1 OK2QW OK


10,134 OK0EF Kladno JO70BC 405 vertical omni 0,5 OK1FAQ OK


28,2825 OK0EG Hr. Králové JO70VF 240 dipól omni 10 OK1MGW OK


24048,05 OK0EH Frenštát p. R. JN99BM 918 horn NNE 10 OK2VLT Ve výstavbě


144,427 OK0EJ Frýdek-Místek JN99FN 1323 4 el. Yagi W 0,3 OK2QW OK


1296,96 OK0EJ Frýdek-Místek JN99FN 1323 horn W 0,1 OK2QW OK


2320,96 OK0EJ Frýdek-Místek JN99FN 1323 OK2QW Ve výstavbě


5760,96 OK0EJ Frýdek-Místek JN99FN 1323 OK2QW Ve výstavbě


10368,96 OK0EJ Frýdek-Místek JN99FN 1323 horn W 0,1 OK2QW OK


1,84 OK0EK Kroměříž JN89OF 300 dlouhý drát omni 10.I OK2PWM Dočasně vypnut


50,011 OK0EK Kroměříž JN89QG 300 2 dipóly omni 10.I OK2PWM Dočasně vypnut


144,474 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 dipól W-E 0,005 OK1AIY OK


1296,93 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn Z 0,5 OK1AIY OK


2320,93 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn Z 0,8 OK1AIY OK


3400,4 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn Z 0,2 OK1AIY OK


5760,03 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn Z 0,3 OK1AIY OK


10368,04 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 12 el. slot W-E 2 OK1AIY OK


24048,05 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 12 el. slot W-E 1,2 OK1AIY OK


47088,25 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn SW 0,07 OK1AIY Ve výstavbě


76032,25 OK0EL Benecko JO70SQ 1030 horn SW 0,001 OK1AIY Ve výstavbě
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1,84 OK0EM Kroměříž OK2BZM OFF


3,599 OK0EM Kroměříž OK2BZM OFF


3,6 OK0EN Kladno JO70AC 385
rohový 
dipól omni 0,15 OK1DUB OK


144,438 OK0EO Olomouc JN89QQ 602 dipól
SW + 
NE


0,05/0,12
5 OK2VLX Ve výstavbě


432,406 OK0EO Olomouc JN89QQ 602 dipól
SW + 
NE


0,05/0,12
5 OK2VLX Ve výstavbě


1296,965 OK0EO Olomouc JN89QQ 602 2 el.
SW + 
NE


0,05/0,12
5 OK2VLX Ve výstavbě


432,886 432,436 OK0EP Šumperk JO80OB 1505
2 x 4 el. 
Yagi


270°/1
50° 2 x 3 OK1VPZ OK


1296,973 OK0EQ Svratka JN89AR 745 dipól
SSW/
NNE 2 OK2ZI Ve výstavbě


2320,973 OK0EQ Svratka JN89AR 745 dipól
SSW/
NNE 2 OK2ZI Ve výstavbě


3400,973 OK0EQ Svratka JN89AR 745 slot omni 1 OK2ZI Ve výstavbě


5760,973 OK0EQ Svratka JN89AR 745 slot omni 1 OK2ZI Ve výstavbě


10368,973 OK0EQ Svratka JN89AR 745 slot omni 1 OK2ZI Ve výstavbě


2320,91 OK0ER
Rožnov p. 
Radh. OK2XDX Ve výstavbě


3,5945 OK0EU Česká Lípa JO70FM 315 dipól N-S 1 OK1DCP OK


3,594504 OK0EU Praha JN79GX 310 dipól N-S 1 OK1DCP OK


7,0385 OK0EU Česká Lípa JO70FM 315 dipól N-S 1 OK1DCP OK


1,845 OK0EV Praha JN79EV 344
vertikál 25 
m omni 100/1000 OK1FMZ OK


10368,891 OK0EW Chomutov JO60OK 884
2x 8 slot 12 
dB omni 70 OK1JKT OK


24048,813 OK0EW Chomutov JO60OK 884
2x 8 slot 12 
dB omni 1 OK1JKT Plánován


3400,08 OK0EX Kutna Hora JN79OW 500 OK1FPC Ve výstavbě


5760,06 OK0EX Kutna Hora JN79OW 500 slot
NWW-
SSE 0,06 OK1FPC Ve výstavbě


10368,365 OK0EX Kutna Hora JN79OW 500 slot
NWW-
SSE 0,04 OK1FPC Ve výstavbě


24192,07 OK0EX Kutna Hora JN79OW 500 slot
NWW-
SSE 0,02 OK1FPC Ve výstavbě


144,482 OK0EY Brno JN89HA 350 dipól omni 1 OK2UWH Ve výstavbě


432,482 OK0EY Brno JN89HA 350 dipól omni 1 OK2UWH Ve výstavbě


1296,97 OK0EY Brno JN89HA 350 dipól omni 0,1 OK2UWH Ve výstavbě


2320,97 OK0EY Brno JN89HA 350 slot omni 0,1 OK2UWH Ve výstavbě


3400,97 OK0EY Brno JN89HA 350 slot omni 0,1 OK2UWH Ve výstavbě


5760,97 OK0EY Brno JN89HA 350 slot omni 0,1 OK2UWH Ve výstavbě


10368,97 OK0EY Brno JN89HA 350 slot omni 0,1 OK2UWH Plánován


144,47 OK0EZ Chrudim JN79VV 350
zkřížené 
dipóly omni 0,1 OK1DXF OK
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432,87 432,47 OK0EZ Chrudim JN79VV 350
zkřížené 
dipóly omni 0,5 OK1DXF OK


50,24 OM0MKA Bratislava JN88NE 570 OM3ID OK ***)


1296,888 OM0MSA Bratislava JN88NE 570 W-E 0,045 OM3ID OK


1296 **) OM0MSB Košice KN08RU 982 OM3WA Ve výstavbě


2320,888 OM0MTA Bratislava JN88NE 570 W-E 0,012 OM3ID OK


2320 **) OM0MTB Košice KN08RU 982 OM3WA Ve výstavbě


432,888 432,478 OM0MUA Bratislava JN88NE 570 W-E 0,08 OM3ID OK


432 **) OM0MUB Košice KN08RU 982 OM3WA Ve výstavbě


144,478 OM0MVA Bratislava JN88NE 570 W-E 0,11 OM3ID OK


5760,88 OM0MXA Bratislava JN88NE 570 OM3ID Ve výstavbě


10368,888 OM0MYA Bratislava JN88NE 570 OM3ID Ve výstavbě


10368 **) OM0MYB Košice KN08RU 982 OM3WA Ve výstavbě


3400,888 OM0MZA Bratislava JN88NE 570 OM3ID OK


*) Nový, mezinárodně koordinovaný kmitočet v rámci I. obl. IARU, podle původního plánu mělo proběhnout přeladění do konce roku 
2003...


**) Přesný kmitočet zatím není určen.


***) Kmitočet bude změněn.


****) Maják byl 14.6.2006 vypnut z iniciativy OK1MS.


Poslední revize 3.7.2006


Připomínky a doplňky uvítá OK1HH (ok1hh@rsys.cz)


© OK1HH, 
1997
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Koncese – žádosti – otázky ke zkouškám
Jan Litomiský, OK1XU


Radioamatérství  je  přitažlivou  a  hodnotnou  zálibou  dostupnou  každému,  kdo  se 
provozem  na  radioamatérských  pásmech  dokáže  potěšit  bez  toho,  že  by  kazil 
zábavu ostatním radioamatérům nebo rušil provoz jiných radiokomunikačních služeb. 


Je v zájmu radioamatérů samých,  aby možnost vysílat  na amatérských pásmech 
byla podmíněna oprávněním (slangově: koncesí či  licencí) vydávaným na základě 
složení objektivních zkoušek. 


Bez  koncese  na  radioamatérských  pásmech  vysílat  nelze!!! A neradíme  ani 
nikomu to zkoušet.  Zaměřit  nepovolený vysílač není  žádný problém (radioamatéři 
sami  přitom  úřadům  velmi  ochotně  pomáhají)  a  na  "škodnou"  pak  čeká  citelná 
pokuta, někdy zabavení pirátského vysílače, a v odůvodněných případech i trestní 
řízení. 


Proto cesta na amatérská pásma vede výhradně přes povolovací řízení Českého 
telekomunikačního úřadu, a součástí řízení jsou i zkoušky. 


Všechny záležitosti radioamatérského provozu v ČR upravuje několik předpisů, které 
najdete na našich stránkách Právní kompendium. 


Dále  najdete  několik  základních  informací  formou  FAQ  -  Frequently  Asked 
Questions,  což  bývá do češtiny  půvabně překládáno jako  ČKD  -  Často  Kladené 
Dotazy. 


Tato naše stránka vzniká na základě rozboru platných předpisů i sledováním reálné 
praxe českých úřadů. Každý úřad v běhu času své postupy přizpůsobuje poznatkům 
získaným  praxí,  náš  text  se  proto  někdy  od  aktuální  praxe  může  odchýlit. 
Nezaznamenali  jsme  však,  že  by  postup  některého  radioamatéra  podle  našich 
doporučení vedl k zamítnutí jeho žádosti. 


Text je určen žadatelům o obvyklá oprávnění pro jednotlivce a radiokluby. Zvláštností 
jsou koncese pro tzv. neobsluhované stanice: převaděče, majáky a nódy sítě packet 
radia.  Pro ně předpisy určují  zvláštní  postupy.  Text  se také nezabývá koncesemi 
vystavovanými pro podnikatelské účely (prodej či  servis radioamatérské techniky). 
Okruh  žadatelů  je  ve  všech  těchto  případech  tak  úzký,  že  nemá  význam  zde 
odlišnosti uvádět a zájemce odkazujeme na studium předpisů. 


FAQ 1 O co vlastně žádáme?


FAQ 2 Jakou koncesi lze získat?


FAQ 3 Kde žádáme?


FAQ 4 Z čeho se skládají zkoušky a jaké jsou další požadavky?


FAQ 5 Existuje vhodná studijní literatura?
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FAQ 6 Jak dlouho to vše asi bude trvat?


FAQ 7 Kolik peněz koncese stojí?


FAQ 8 Platí moje koncese i v zahraničí?


FAQ 9 Může koncesi získat i spolek nebo jiná organisace?


FAQ 
10


Jak má vypadat přihláška ke zkouškám a jak žádost o koncesi - existují pro 
ně formuláře?


FAQ 
11 Jak platit správní poplatky?


FAQ 
12 Vzory nejčastějších podání


FAQ 
13 Doplňující poznámky


FAQ 
14 Mohu si vybrat volací značku?


Český telekomunikační úřad vystavil stručnější informaci o postupu při žádostech o 
koncesi na svých WWW stránkách - http://www.ctu.cz/main.php?pageid=38. 
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1. O co vlastně žádáme? 


Naši cestu k oprávnění provozovat amatérskou radiostanici (ke "koncesi") upravují tři 
předpisy: 


• zákon č.127/2005 o elektronických komunikacích,   
• vyhláška ministerstva informatiky č.156/2005 Sb. o technických a provozních   


podmínkách amatérské radiokomunikační služby, 
• vyhláška ministerstva informatiky č.157/2005 Sb. o náležitostech přihlášky ke   


zkoušce  k  prokázání  odborné  způsobilosti  k  obsluze  vysílacích  rádiových 
zařízení,  o  rozsahu  znalostí  potřebných  pro  jednotlivé  druhy  odborné 
způsobilosti,  o  způsobu  provádění  zkoušek,  o  druzích  průkazů  odborné 
způsobilosti a době jejich platnosti. 


Podle  těchto  předpisů  smí  i  amatérská  vysílací  zařízení  obsluhovat  jen  osoba 
vybavená tzv.  průkazem odborné způsobilosti. Průkaz je vydáván výhradně na 
základě  zkoušky  odborné  způsobilosti, a  v  podstatě  je  dokladem  o  jejím 
úspěšném  absolvování.  V  případě  amatérských  stanic  má  průkaz  časově 
neomezenou platnost, a specificky průkaz držitele operátorské třídy A - HAREC - má 
i platnost mezinárodní (viz FAQ 8). 


Teprve  jako  držitelé  průkazu  odborné  způsobilosti  můžeme  požádat  o  vlastní 
"koncesi", tj. o individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské 
radiokomunikační služby. Vystavuje se obvykle na dobu pěti roků a o prodloužení 
jeho platnosti na další pětiletá období je třeba písemně žádat. Koncese jednotlivce 
třídy A - HAREC má mezinárodní platnost (viz FAQ 8), koncese třídy N - NOVICE a 
koncese klubu nikoli. 


Získání průkazu odborné způsobilosti (a tedy ani koncese) není podmíněno splněním 
jakýchkoli věkových limitů ani dovršením jakéhokoli stupně vzdělání, a koncesi může 
teoreticky  získat  i  dítě  předškolního  věku.  V  praxi  má  ale  zkouška  odborné 
způsobilosti  nároky  pevně  dané  mezinárodními  doporučeními,  která  nedovolují 
zohlednit velmi nízký věk či nedostatečnou odbornou průpravu uchazeče. 


Administrativní cestu k vlastní koncesi lze tedy popsat tímto řetězem kroků: žádost o 
předvolání  ke  zkouškám  => složení  zkoušek  => vystavení  průkazu  odborné 
způsobilosti => žádost o koncesi => vystavení koncese. 


Fakticky tedy žádáme o vystavení dvou dokumentů: 


o průkazu odborné způsobilosti  operátora stanic  amatérské radiokomunikační 
služby příslušné třídy, 


o individuální  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské 
radiokomunikační služby. 


- druhý z obou dokumentů je ten, jemuž se mezi radioamatéry říká "koncese". 


Zpět na přehled otázek 
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2. Jakou koncesi lze získat? 


V České republice jsou radioamatéři zařazeni do jedné ze dvou operátorských tříd, 
které se liší tím, v jakém rozsahu může držitel využívat radioamatérská pásma: 


Třída N  - 
NOVICE


je  začátečnickou třídou,  která slouží  zejména k tomu,  aby její 
držitel  získal  první  zkušenosti  v  práci  na  radioamatérských 
pásmech.  Držitele  opravňuje  k  práci  na  výsecích  čtyř 
krátkovlnných a na téměř všech VKV pásmech s výkonem do 10 
W. Koncese vystavená pro tuto třídu nemá mezinárodní platnost.


Třída A  - 
HAREC


opravňuje  k  plnohodnotnému  provozu  na  všech  KV  i  VKV 
radioamatérských pásmech s výkonem do 750 W (v závodech a 
při provozu EME s výkonem 1500 W v intravilánu a 3000 W v 
extravilánu). Má mezinárodní platnost (viz FAQ 8), zkoušky jsou 
ovšem náročnější, než pro třídu N.


I když i začátečník může žádat přímo o zařazení do třídy A, lze všem začínajícím 
doporučit získání prvních zkušeností ve třídě N. Vedle toho, že zkouška pro tuto třídu 
je do určité míry snazší, také potřebné vybavení bude obvykle levnější, a budeme si 
proto moci ověřit,  zda náš nový koníček je opravdu to pravé pro nás, s menšími 
náklady.  Po  získání  potřebných  zkušeností  samozřejmě  můžeme  požádat  o 
přeřazení do třídy A, což je podmíněno složením odpovídající (náročnější) zkoušky. 


Při rozhodování o tom, o jakou třídu budeme žádat, by vodítkem měla být náročnost 
zkoušek (viz FAQ 4). Jakkoli je amatérské vysílání opravdu "jen koníčkem", má své 
nároky na mentální  vyspělost i  odbornou přípravu jak v provozu samém, tak i  při 
zkouškách. I práce v začátečnické třídě N předpokládá věk alespoň cca 10 - 12 roků 
a  znalosti  na  úrovni  prvních  ročníků  odborného  středoškolského  studia,  ve 
standardní  třídě A aspoň 15 -  18 roků a znalosti  na úrovni  závěrečných ročníků 
odborného středoškolského studia. Nemá-li uchazeč alespoň takové vzdělání, bude 
muset vyvinout o to více úsilí při individuálním studiu a konsultacích s odborníky. 


Popsané  třídy  se  týkají  koncesí  pro  jednotlivce.  Vedle  nich  se  vydávají  koncese 
klubové - viz FAQ 9. 


Zpět na přehled otázek 
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3. Kde žádáme? 


Veškeré  záležitosti  povolování  amatérských  stanic  má  na  starosti  Český 
telekomunikační úřad se sídlem v Praze. Jeho adresa je: 


Český telekomunikační úřad 
- povolování stanic amatérské radiokomunikační služby 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


Ke styku s ČTÚ můžete použít také telefon č.224 004 111 (ústředna) nebo centrální 
telefax č.224 004 830. 


Písemný styk s ČTÚ - stejně jako s jakýmkoli jiným úřadem - radíme vést formou 
doporučených dopisů. Jedno vyhotovení (či fotokopii) každého odeslaného dokladu 
si dobře uložte. K zásilkám, na nichž Vám zásadně záleží, připojte doručenku. 


Písemnosti  můžete  doručit  také  osobně.  ČTÚ sídlí  na  adrese  Sokolovská  219, 
Praha  9 (v  blízkosti  stanice  metra  Vysočanská  na  lince  B).  V  takovém  případě 
neopomeňte  vzít  si  ssebou  fotokopii  své  žádosti  a  dát  si  v  podatelně  doručení 
potvrdit na fotokopii razítkem. 


Řadu informací najdeme na internetových stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz. 


Jen ČTÚ Vám může odpovědět na otázky o nejbližších termínech zkoušek, kdy Vám 
přijde  koncese,  jakou  jste  dostali  volací  značku  atp.  Český  radioklub  Vám tyto 
informace při nejlepší vůli poskytnout nemůže, proto prosíme: ve všech záležitostech 
týkajících se povolovacího řízení kontaktujte vždy ČTÚ! 


Druhým úřadem, který podstatně ovlivňuje podmínky pro práci radioamatérů u nás, je 
Ministerstvo informatiky České republiky - MI ČR. Jeho funkce je ovšem výhradně 
normotvorná,  a  radioamatéři  s  ním  běžně  nepřicházejí  do  styku.  Kdybyste  však 
příležitostně potřebovali  nějakou informaci,  třeba vysvětlení  k některé z vyhlášek, 
které ministerstvo vydává, můžete je kontaktovat na adrese: 


Ministerstvo informatiky ČR 
Havelkova 2 
Praha 3 
130 00 


tel.: +420 221 008 111 , WEB: http:/www.micr.cz, e-mail: posta@micr.cz. 


Zpět na přehled otázek 
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4. Z čeho se skládají zkoušky a jaké jsou další požadavky? 


Obecně  určuje  zkušební  předměty  kvalifikační  předpis  pro  operátory  radiostanic 
(vyhláška č.157/2005 Sb.) takto: 


ČTÚ ověřuje při zkoušce odborné způsobilosti znalosti žadatele z: 
radiokomunikačních předpisů, 
radiokomunikačního provozu a 
elektrotechniky a radiotechniky. 


Požadované  znalosti  musí  odpovídat  standardům  znalostí  uvedených  v 
doporučeních mezinárodních organizací ITU, CEPT a IARU. 


Postup zkoušek je určen následovně: 


1. Odbornou způsobilost ověřuje zkušební komise ČTÚ. 
2. Zkouška je písemná, pokud předpis pro konkrétní případy nestanoví i zkoušku 


ústní nebo praktickou. 
3. Písemná zkouška se koná formou testu. Ke každé otázce jsou přiřazeny 3 


odpovědi, z nichž jedna je vždy správná. Za správně zodpovězenou otázku se 
považuje otázka, u níž byla vybrána a označena jen jedna správná odpověď. 


4. Zkouška se koná zpravidla v sídle ČTÚ. 
5. Datum, čas, dobu trvání a místo konání zkoušky vyhlašuje ČTÚ. 
6. ČTÚ vyrozumí písemně uchazeče o datu, času, době trvání a místu konání 


zkoušky nejméně 14 dnů přede dnem přede dnem jejího konání. 
7. Znění  všech  otázek  pro  písemné  testy  včetně  správných  odpovědí  k 


jednotlivým  otázkám  a  osnovy  ústních  zkoušek  uveřejňuje  ČTÚ  na 
elektronické úřední desce a na svých webových stránkách. 


Zkušební otázky lze přečíst zde - případně stáhnout na WEBu ČTÚ 
http://www.ctu.cz/1/download/Jak_postupovat/Zkousky/amaterske_zkousky_FAQ.pdf
. 


Na základě zvláštní  žádosti  lze  složit  i  zkoušku z  telegrafie.  To  má význam pro 
žadatele,  kteří  budou  na  základě  zkoušky  složené  v  ČR  požadovat  vystavení 
koncese  v  zemích,  kde  je  zkouška  z  telegrafie  požadována.  Opatření  ČTÚ  čj. 
605/2007-613 určuje obsah dobrovolné zkoušky z telegrafie následovně: 


Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní 
žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie, kterou prokazují: 
a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 
12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi 
opravenými chybami, 
b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě 
text vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi 
chybami. 
Přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi, nepřípustné je 
použití zkratek, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek. 
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K vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který 
má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně 
automatického klíče (např. s klávesnicí) je nepřípustné. 
Za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo 
„PARIS“ následované mezerou mezi slovy. 


Zpět na přehled otázek 


7 z 81







5. Existuje vhodná studijní literatura? 


Český radioklub  Vám nabízí několik publikací - viz naše stránka  Český radioklub 
nabízí,  z  jejíž  nabídky  doporučujeme  zejména  knihu  Požadavky  ke  zkouškám 
operátorů  amatérských  rádiových  stanic.  Autoři  mají  se  zkouškami  a  se 
zkoušením opravdu bohaté zkušenosti. 


Zkoušky  nejsou  těžké,  a  zkušební  komisaři  jsou  zkušení  radioamatéři,  kteří  se 
nevyžívají  "sekýrováním"  kandidátů  zbytečnostmi.  Přesto  přípravu  nepodceňujte. 
Nejen  proto,  že  dobrou přípravou  získáváte  především znalosti,  které  opravdu v 
praktickém provozu budete potřebovat, ale i proto, abyste vytoužený okamžik, kdy v 
éteru  zazní  Vaše  vlastní  značka,  zbytečně  neoddalovali  čekáním  na  opravný 
zkušební termín. 


Zpět na přehled otázek 
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6. Jak dlouho to vše asi bude trvat? 


Samotný úřední postup od podání žádosti do vystavení koncese bude trvat asi dva 
až tři měsíce, což je určeno hlavně termíny zkoušek, které probíhají jednou za měsíc 
až dva; ČTÚ slibuje, že zkoušky budou pořádány nejpozději každé tři měsíce. 


Rychlost Vaší vlastní cesty na radioamatérská pásma ovšem záleží hlavně na Vás. 


Velmi  radíme poznávat  již  před  získáním vlastní  koncese amatérská  pásma jako 
posluchač  (SWL),  a  ještě  lépe praktickým provozem z  některého  radioklubu pod 
dohledem zkušeného radioamatéra. Pod vlastní značkou pak budete vysílat už jako 
ostřílený operátor a vystříháte se mnoha zbytečných začátečnických chyb. 


Zpět na přehled otázek 
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Kluby

Adresy klubů: otevřít vlevo nabídku "Přílohy", vybrat "Callbook" a v něm otevřít část "Kluby".







7. Kolik peněz koncese stojí? 


Za vystavení průkazu odborné způsobilosti zaplatíme jednorázový správní poplatek 
400,-  Kč.  Za  vystavení  oprávnění  (koncese)  správní  poplatek  500,-  Kč.  Za 
prodloužení platnosti nebo provedení změn v koncesi poplatek 200,- Kč. Samotné 
držení koncese a radioamatérský provoz už dalším poplatkům nepodléhají. 


Problematiku  správních  poplatků  upravuje  zákon  č.634/2004  Sb.  o  správních 
poplatcích. 


Radioamatérství jako hobby ovšem nějaké náklady určitě vyvolá, zejména náklady 
na pořízení technického vybavení. 


Zpět na přehled otázek 
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8. Platí moje koncese i v zahraničí? 


Oprávnění  vydaná  českým  státem  obecně  platí  jen  na  území  České  republiky. 
Naštěstí  je  Česká  republika  členem  Evropské  konference  poštovních  a 
telekomunikačních  správ  (CEPT),  mezivládní  koordinační  organizace  evropských 
vlád. CEPT formou doporučení koordinuje řadu telekomunikačních činností včetně té 
radioamatérské. 


Řada evropských (i několik mimoevropských) zemí přistoupila k doporučením CEPT 
T/R  61-01 a  T/R 61-02,  na  jejichž  základě tyto  země jednak navzájem uznávají 
zkoušky  operátorů,  jednak  i  vystavené  koncese.  Také  Česká  republika  obě 
doporučení akceptovala. Přehled ostatních zemí najdete na naší stránce  Aplikace 
doporučení CEPT T/R 61-01. 


Pozor: 


   Doporučení  CEPT se  týkají  pouze  povolení  jednotlivců,  stanice  klubové  dle 
doporučení CEPT vysílat z ciziny nemohou. 
  Mezinárodně platné jsou pouze zkoušky, průkazy odborné způsobilosti a koncese 
pro  třídu  A -  HAREC.  Doklady  pro  třídu  N  -  NOVICE  -  mezinárodní  platnost  v 
současnosti nemají. CEPT však v roce 2005 harmonizoval požadavky na zkoušky i 
pro tento typ tříd, takže záleží hlavně na rychlosti reakce našich úřadů, aby se také 
nováčkové mezinárodních povolení dočkali. 


V zahraničí nelze vysílat na základě povolovací listiny s výhradně českým textem 
(nikdo by jí tam nerozuměl). Proto jsou koncese třídy A - HAREC - vystavovány na 
vícejazyčném formuláři. 


Při  vysílání  v  cizí  zemi  pochopitelně  musíme  respektovat  tamní  (nikoli  české) 
předpisy pro radioamatérský provoz. 


Koncese CEPT platí jen v zemích, které akceptovaly uvedené doporučení, a i tam jen 
pro krátkodobý provoz. Při dlouhodobém pobytu v zemi CEPT, nebo chceme-li vysílat 
ze  země  mimo  CEPT,  musíme  požádat  tamní  státní  administrativu  o  vystavení 
koncese, a záleží na tom, zda ta která země přistoupila k doporučení CEPT T/R 61-
02 (HAREC), nebo na jiných předpisech této země, bude-li tam uznána operátorská 
zkouška složená v ČR. 


Zpět na přehled otázek 
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9. Může koncesi získat i spolek nebo jiná organisace? 


Koncesi mohou v ČR získat i tzv. právnické osoby, tedy nejrůznější spolky, zájmové 
organizace, kluby, skautské oddíly, podniky, družstva a podobně. Pak mluvíme o tzv. 
klubových stanicích. 


Klubové stanice mají stejné možnosti jako stanice jednotlivců, navíc však musí mít 
tzv. vedoucího operátora, který sám musí být držitelem povolení pro jednotlivce, a 
nese za provoz klubové stanice odpovědnost. 


Významné je, že z klubové stanice může vysílat nejen vedoucí operátor nebo jiní 
držitelé koncese, ale i ti, kdo koncesi nemají, a to v rozsahu oprávnění začátečnické 
operátorské třídy N. Podmínkou je, aby je vedoucí operátor přezkoušel v rozsahu 
požadavků  pro  třídu  N  a  vyslovil  souhlas  s  jejich  vysíláním  z  klubové  stanice. 
Nekoncesovaní  operátoři  pak  vysílají  pod  dohledem  vedoucího  operátora  nebo 
jiného držitele koncese. 


Rozhodne-li  se  tedy  třeba  nějaký  spolek  dětí  nebo  omladiny  bavit  se 
radioamatérským vysíláním, postačí, aby získal jako vedoucího operátora alespoň 
jednoho držitele koncese, požádal  o klubovou koncesi,  a po potřebné přípravě je 
cesta do éteru otevřena. 


Zpět na přehled otázek 
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10. Jak má vypadat přihláška ke zkouškám a jak žádost o koncesi - existují pro 
ně formuláře? 


Náležitosti přihlášky je zkouškám určuje  vyhláška č.157/2005 Sb. v § 3 odst 1), 
který v přihlášce požaduje tyto údaje: 


a. jméno a příjmení žadatele, 
b. datum a místo narození, 
c. státní příslušnost, 
d. bydliště a 
e. požadovaný druh odborné způsobilosti. 


Osoby mladší osmnácti  let  k přihlášce ke zkoušce doloží písemný souhlas svých 
zákonných zástupců.


Náležitosti žádosti o koncesi určují: 


• zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb.   v § 17 odst.3), který v 
žádosti požaduje tyto údaje: 


a. je-li žadatelem 
1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo, 


popřípadě sídlo organizační složky na území České republiky, a 
identifikační  číslo,  bylo-li  přiděleno,  jméno,  příjmení  a  bydliště 
osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, 


2. podnikající fyzická osoba, jméno a příjmení, popřípadě obchodní 
firmu,  bydliště,  místo  podnikání  a  identifikační  číslo,  bylo-li 
přiděleno, 


3. nepodnikající  osoba,  jméno  a  příjmení,  bydliště  a  datum 
narození  fyzické  osoby,  nebo  název  a  sídlo,  popřípadě  sídlo 
organizační  složky  na  území  České  republiky,  popřípadě 
identifikační číslo právnické osoby, 


b. údaje  o  rádiových  kmitočtech,  které  jsou  požadovány,  včetně  jejich 
technických parametrů, a účel jejich využívání, nejsou-li tyto kmitočty a 
jejich technické parametry závazně stanoveny mezinárodní smlouvou, 
kterou je  Česká republika  vázána a která byla  vyhlášena ve Sbírce 
zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, 


c. návrh požadované volací značky, identifikačního čísla nebo kódu, jsou-
li pro daný druh radiokomunikační služby nezbytné, 


d. vymezení  předpokládaného území  využívání  rádiových kmitočtů,  je-li 
pro jejich využívání nezbytné, 


e. požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů. 


Žádost musí být doložena 


o průkazem odborné způsobilosti, 
o u  osob zapsaných v obchodním rejstříku výpisem ne starším než 3 


měsíce, popřípadě ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo 
založení právnické osoby, 
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o u  fyzických  podnikajících  osob  a  osoby  oprávněné  jednat  jménem 
právnické osoby výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 
měsíce,  [k  čemuž  ale  zase  §  17,  odst.11,  písm.f)  zákona praví,  že 
"bezúhonnost se neposuzuje a nedokládá u provozovatelů amatérské 
radiokomunikační služby."] 


 opatření  obecné  povahy  č.  OOP/13/07.2005-1,   kterým  se  stanoví 
rozsah  požadovaných  údajů  v  žádosti  o  udělení  individuálního 
oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů,  ve  článku  2,  odst.  8. 
požaduje doložit 


a. u klubových stanic a stanic jednotlivců: 
1. adresa stanoviště, 
2. jméno,  příjmení,  volací  značka  a  datum  narození,  v  případě 


klubové stanice se uvedou údaje hlavního operátora, 
b. u neobsluhovaných stanic: 


1. druh zařízení, 
2. název stanoviště, 
3. zeměpisné  souřadnice  stanoviště  v  systému  WGS842)  (s 


přesností na 1 vteřinu), 
4. nadmořská výška stanoviště (s přesností na 10 m), 
5. požadované kmitočty, 
6. výška středu anténního systému nad terénem (s přesností na 1 


m), 
7. vyzařovací charakteristiky anténního systému, 
8. azimut a elevace maxima vyzařování. 


Věcný obsah žádostí je uvedenými předpisy dán závazně. Pokud si "ušetříme" práci 
při  sepisování  žádosti  a  některé  údaje  neuvedeme  či  nedoložíme,  riskujeme,  že 
řízení bude přerušeno a budeme vyzváni k doplnění údajů, výsledkem tedy bude 
přinejmenším zdržení. 


ČTÚ vydal  vzorové  formuláře  žádostí.  Vzhledem k  tomu,  že  zákon  ani  vyhlášky 
neuvádějí povinné užití těchto formulářů, nelze jejich použití považovat za závazné, 
má ovšem velkou výhodu v tom, že nás spolehlivě dovede k tomu, abychom žádný 
závazně  požadovaný  údaj  neopomenuli.  Jde  o  formulář  žádosti  o  předvolání  ke 
zkouškám a žádosti o koncesi. 


Poznámka: V souboru stránek vzorové žádosti o koncesi, který zpracoval ČTÚ, je 
třeba  správně  rozlišit  a  použít  buď  formulář  označený  "J",  který  je  určen  pro 
neobsluhované stanice,  nebo formulář  označený "M",  který  je určen pro všechny 
ostatní  stanice.  Je  politováníhodné,  že právě formulář  "M"  je  chybný,  neboť je  v 
rozporu s opatřením ČTÚ obecné povahy č. OOP/13/07.2005-1. Použijete-li vzorové 
formuláře ČTÚ, pak v části "M" vyplňte jen údaje, které zmíněné opatření závazně 
požaduje. 


Pro  názornost  -  a  jako  doplnění  či  alternativu  ke  vzorovým  formulářům  ČTÚ  - 
uvádíme ve  FAQ 12 několik příkladů, jak žádat ČTÚ o různé záležitosti spojené s 
povolovacím řízením. 
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Podrobnější vysvětlení k tomu, kdo ve výše uvedených citacích z předpisů je míněn 
pod pojmem podnikající nebo nepodnikající osoba, najdete ve  FAQ 13: Doplňující 
poznámky. 


ČTÚ doporučuje, aby žadatelé na podáních uvedli své číslo telefonu nebo mobilu, či 
e-mailovou adresu. V případě nějakého drobného nedostatku žádosti nebo příloh to 
úředníkům umožní  žadatele  operativně  vyrozumět  bez  toho,  že  by  řízení  museli 
přerušit, a tím vyřízení žádosti oddálit. 


Dodejme, že jsme  povinni neprodleně oznámit ČTÚ každou změnu údajů, které 
byly  uvedeny jako závazné v  naší  žádosti  (typicky třeba změnu bydliště).  O jiné 
změny  požádat  můžeme, například  o  zvýšení  operátorské  třídy  a  podobně.  V 
případě změn údajů, které jsou zapsány v povolovací listině, listinu musíme přiložit k 
žádosti či sdělení. 


Zpět na přehled otázek 
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11. Jak platit správní poplatky? 


Český  telekomunikační  úřad  požaduje, aby  žadatelé  uhradili  poplatek  už  před 
podáním žádosti, a doklad (nebo kopii dokladu) o platbě připojili k žádosti. 


Poplatek lze uhradit ČTÚ bankovním převodem nebo složenkou na účet vedený u 
pobočky ČNB v Praze 1 


č. 3711-60426011/ 0710


Poznámka: Úplný formát čísla bankovního účtu vychází ze zásady, že předčíslí (v 
našem případě 3711) má šest míst, vlastní číslo účtu (v našem případě 60426011) 
deset  míst.  Pokud  vepisujeme  číslo  účtu  do  předtištěného  rastru  (na  některých 
složenkách  či  jiných  médiích),  musíme  na  to  pamatovat,  formát  zachovat  a 
neobsazená místa zleva doplnit nulami. Číslo účtu ČTÚ bude mít v tomto případě 
tvar 003711 0060426011/710. 


Žadatelé o radioamatérské záležitosti  uvedou na složence nebo příkazu k úhradě 
jako variabilní symbol číslici 6. 


Při  bezhotovostní  platbě  musíme  příkaz  k  převodu  doplnit  přiměřeným 
(nezaměnitelným  -  třeba  naše  rodné  číslo  nebo  IČO  radioklubu)  specifickým 
symbolem, který ČTÚ v textu žádosti sdělíme, aby mohl identifikovat naši platbu. 


Doporučujeme  originál  dokladu  o  zaplacení  poplatku  (tedy  ústřižek  poštovní 
poukázky, výpis z našeho účtu apod.) dobře uschovat, a k podáním ČTÚ zásadně 
přikládat jen jeho fotokopie. 


Zpět na přehled otázek 
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12. Vzory nejčastějších podání 


Dále  uvádíme  vzory  některých  podání  Českému  telekomunikačnímu  úřadu  v 
nejběžnějších záležitostech povolování amatérských stanic. 


Poznamenáváme, že žádosti o vystavení průkazu odborné způsobilosti a předvolání 
ke  zkouškám se  týkají  jen  jednotlivců.  Průkaz  odborné  způsobilosti,  který  je  na 
základě zkoušky vystavován, je osobním kvalifikačním dokladem, radiokluby (a jiné 
právnické  osoby)  žádný  takový  doklad  pochopitelně  nemají  a  mít  nemohou. 
Garantem odborné způsobilosti je v jejich případě vedoucí operátor. 


Žádost o vystavení nového průkazu HAREC 


  tuto žádost musí podat všichni držitelé průkazů odborné způsobilosti vydaných dle 
předpisů platných před květnem 2005, 
  je třeba podat ji tak, aby nový doklad mohl žadatel obdržet nejpozději do 30.dubna 
2007; s ohledem na běh lhůt ve správním řízení doporučujeme podání nejpozději do 
konce ledna 2007, 
  za vydání průkazu dle této žádosti se neplatí správní poplatky, 
   modře  vysázený  odstavec  se  žádostí  o  vystavení  osvědčení  o  zkoušce  z 
telegrafie  je  nepovinný  a  nepoužijí  ho  ti,  kdo  zkoušku  nesložili,  ani  ti,  kdo 
nepředpokládají, že by v budoucnu vysílali z některé země, která pro vstup na KV 
pásma vyžaduje zkoušku z telegrafie, 
  přiloží  se  fotokopie  hodnověrného dokladu o zkouškách složených před ČTÚ 
(nebo  jeho  předchůdcem,  Inspektorátem  radiokomunikací  Praha  či  Bratislava), 
fotokopie  koncese  (byť  již  neplatné)  atp.;  ti,  kdo  neopomenuli  požádat  o  průkaz 
zvláštní způsobilosti dle § 12 odst.2 vyhlášky č.202/2000 Sb., přiloží fotokopii tohoto 
průkazu, 
  potvrzení ČTÚ vydává na dvoujazyčném formuláři. 


Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


  


Věc: Žádost o vystavení nového průkazu odborné způsobilosti HAREC 
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V  souladu  s  §  136  odst.  15)  zákona  č.127/2005  Sb.  o  elektronických 
komunikacích žádám o vystavení nového průkazu odborné způsobilosti  k 
provozu stanic amatérské radiokomunikační služby HAREC. 


Dále uvádím své údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Volací značka: OK2NOV 
Datum a místo narození: 7.červenec 1957 v Novákovičkách 
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 


Žádám, aby současně s vydáním průkazu bylo mi vystaveno i osvědčení o 
složení praktické zkoušky ze znalosti telegrafní abecedy tempem 20 WPM. 
Zkoušku jsem složil  před  zkušební  komisí  IR  v  Praze  v  roce  1985,  jak 
dokládají přiložené dokumenty. 


Další  korespondenci  spojenou  s  touto  žádostí  laskavě  zašlete  na  výše 
uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním 
telefonu č. 609 909 909, nebo e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz. 


V příloze: 
fotokopie dosud platného průkazu odborné způsobilosti 


  


V Novákovičkách dne 1.srpna 2006 Josef Novák


Přihláška ke zkouškám 


Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
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Věc: Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti operátora stanic 
amatérské radiokomunikační služby 


  


V souladu s § 3 odst. 1) vyhlášky č.157/2005 Sb. žádám o předvolání ke 
zkoušce odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační 
služby. 


Dále uvádím předepsané údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Datum a místo narození: 7.červenec 1977 v Novákovičkách 
Státní příslušnost: občan České republiky 
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 
Požadovaný druh odborné způsobilosti: operátor stanic amatérské 
radiokomunikační služby třídy N - NOVICE 


Žádám,  abych byl  ke  zkouškám operátorů pozván v nejbližším možném 
termínu. 


Správní  poplatek  ve  výši  400,-  Kč  jsem  uhradil  dne  31.července  2005 
bezhotovostním  převodem  na  Váš  účet  se  specifickým  symbolem 
770707007. 


Další  korespondenci  spojenou  s  touto  žádostí  laskavě  zašlete  na  výše 
uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním 
telefonu č. 609 909 909, nebo e-mailem na adrese josnov@novakovicky.cz. 


V Novákovičkách dne 1.srpna 2005 Josef Novák


Žádost jednotlivce o koncesi 


  přečtěte si též Doplňující poznámky a Mohu si vybrat volací značku?! 
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Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


  


Věc:  Žádost  o  vydání  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů 
amatérské radiokomunikační služby 


  


V souladu s § 17 odst.2) zákona č.127/2005 Sb. a § 2 odst.  1 písm. a) 
vyhlášky  č.156/2005  Sb.  žádám  jako  fyzická  nepodnikající  osoba o 
vydání  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské 
radiokomunikační služby. 


Dále uvádím stanovené údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 
Datum narození: 7.červenec 1977 
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.156/2005 
Sb. 
Návrh požadované volací značky: žádám, aby mi dle možnosti byla 
přidělena volací značka OK2NOV 
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle 
předpisů ČR 
Adresa stanoviště: v bydlišti 
Operátorská třída: N - NOVICE 


Fotokopii  průkazu  odborné  způsobilosti  a  fotokopii  dokladu  o  úhradě 
správního poplatku ve výši 500,- Kč přikládám. 


Další  korespondenci  spojenou  s  touto  žádostí,  laskavě  zašlete  na  výše 
uvedenou adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním 
telefonu  č.  609  909  909,  případně  e-mailem  na  adrese 
josnov@novakovicky.cz. 


V Novákovičkách dne 1.srpna 2005 Josef Novák
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Žádost klubu o koncesi 


  přečtěte si též Doplňující poznámky a Mohu si vybrat volací značku?! 


Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


  


Věc:  Žádost  o  vydání  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů 
amatérské radiokomunikační služby pro klubovou stanici 


  


V souladu s § 17 odst.2) zákona č.127/2005 Sb. a § 2 odst.  1 písm. b) 
vyhlášky č.156/2005 Sb. žádáme jménem právnické nepodnikající osoby 
-  občanského  sdružení  činného  dle  zákona  č.83/1990  Sb.  -  o  vydání 
oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské  radiokomunikační 
služby pro klubovou stanici. 


Dále uvádíme stanovené údaje: 


Název: Český radioklub, Radioklub Hirama Percy Maxima v 
Novákovičkách 
Sídlo: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 
Identifikační číslo organizace: 007007 
Požadované rádiové kmitočty: dle Přílohy č.1 k vyhlášce č.156/2005 
Sb. 
Návrh požadované volací značky: žádáme, aby nám dle možnosti 
byla přidělena volací značka OK2KNO 
Požadovaná doba využívání rádiových kmitočtů: maximální dle 
předpisů ČR 
Adresa stanoviště: v sídle 
Vedoucí operátor: Josef Novák, OK2NOV, operátor stanic amatérské 
radiokomunikační služby třídy A - HAREC, narozen dne 7.7.1977 


Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou 
adresu sídla radioklubu. Dosažitelní jsme též na mobilním telefonu č. 609 
909 909, případně e-mailem na adrese V novakovicky.cz. V příloze: 
fotokopie stanov a registrační listiny radioklubu, 
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fotokopie zápisu volební členské schůze radioklubu ověřeného 3 
ověřovateli, 
fotokopie povolovací listiny vedoucího operátora, 
fotokopie dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 500,- Kč. 


  


Za 


Český radioklub, Radioklub Hirama Percy Maxima v Novákovičkách 


  


Josef Novák Karel Novák
jednatel předseda   


V Novákovičkách dne 1.srpna 2005 


  


Žádost o přeřazení do vyšší operátorské třídy 


  přečtěte si též Mohu si vybrat volací značku?! 


Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


Věc:  Žádost  o  změnu  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů 
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amatérské radiokomunikační služby 


Jsem  držitelem  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské 
radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-
65627/00  dne  1.srpna  2005  s  platností  do  31.července  2010  pro 
operátorskou třídu N - NOVICE. 


Dne  1.října  2005  jsem  úspěšně  složil  zkoušku  odborné  způsobilosti 
operátora amatérské radiokomunikační služby třídy A - HAREC - a získal 
odpovídající průkaz odborné způsobilosti. 


V  souladu  s  §  19  odst.  1  písm.  c)  zákona  č.127/2005  Sb.  žádám  o 
provedení změny uvedeného oprávnění zápisem vyšší operátorské třídy. 


Dále uvádím své osobní údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Datum a místo narození: 7.červenec 1977 v Novákovičkách 
Státní příslušnost: občan České republiky 
Trvalý pobyt: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 


Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou 
adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 
609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz. 


V příloze: 
Listina oprávnění 
Průkaz odborné způsobilosti operátora stanic amatérské radiokomunikační 
služby třídy A - HAREC (fotokopie)  


  V Novákovičkách dne 1.října 2005 Josef Novák


Žádost o prodloužení platnosti koncese 


  podejte nejméně 30, lépe 60 dnů před uplynutím platnosti koncese původní 
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Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


  Věc: Žádost o prodloužení platnosti oprávnění k využívání rádiových 
kmitočtů amatérské radiokomunikační služby 


  


Jsem  držitelem  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské 
radiokomunikační služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-
65627/00 dne 1.srpna 2005 s platností do 31.července 2010 s přiděleným 
volacím znakem OK2NOV. 


V souladu s § 19 odst. 3 zákona č.127/2005 Sb. žádám o prodloužení doby 
platnosti  uvedeného  oprávnění,  protože  můj  zájem  provozovat  stanici 
amatérské radiokomunikační služby nadále trvá. 


Dále uvádím své osobní údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Datum a místo narození: 7.červenec 1977 v Novákovičkách 
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07 
Návrh požadované volací značky: OK2NOV 
Požadovaná doba prodloužení využívání rádiových kmitočtů: 
maximální dle předpisů ČR 


Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou 
adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 
609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz. 


V příloze: 
fotokopie listiny oprávnění, 
fotokopie průkazu odborné způsobilosti, 
fotokopie dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 200,- 
Kč. 
V Novákovičkách dne 1.června 2010


Josef 
Novák


Sdělení o změně trvalého stanoviště 
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  tento typ žádosti použijte (přiměřeně pozměněný) i pro jiné případy, kdy došlo ke 
změně skutečností, na jejichž základě byla koncese udělena, viz § 19 odst.1 písm.c) 
ZoEK. 


Český telekomunikační úřad 
Odbor správy kmitočtového spektra 
poštovní přihrádka 02 
Praha 025 
225 02 


  


Věc: Žádost o změnu oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 
amatérské radiokomunikační služby 


  


Jsem  držitelem  oprávnění  k  využívání  rádiových  kmitočtů  amatérské 
radiokomunikační  služby,  vydaného  Vaším  úřadem  dne  pod  číslem 
jednacím A-65627/00 dne 1.srpna 2005 s platností do 31.července 2010 s 
přiděleným volacím znakem OK2NOV. 


Dne 15.září  2005 dojde ke změně místa mého trvalého pobytu, přičemž 
trvalé  bydliště  je  zároveň  místem  provozu  mé  stanice  amatérské 
radiokomunikační služby. 


V  souladu  s  §  19  odst.1  písm.c)  zákona č.127/2005 Sb.  žádám,  aby  v 
oprávnění bylo zapsáno jako trvalé stanoviště mé nové bydliště. 


Dále uvádím své osobní údaje: 


Jméno a příjmení: Josef Novák 
Datum a místo narození: 7.červenec 1977 v Novákovičkách 
Adresa dřívějšího trvalého pobytu: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 
007 07 
Adresa současného trvalého pobytu: Novákova 777, 107 77 Novákov 


Datum změny:15.srpen 2005 


Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou 
adresu mého trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 
609 909 909, případně e-mailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz. 
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V příloze: Listina oprávnění 


V Novákovičkách dne 31.srpna 2005 Josef Novák


Zpět na přehled otázek 
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13. Doplňující poznámky 


Poznámka k povolovacímu řízení obecně: 


Zákon o elektronických komunikacích a jeho prováděcí předpisy určují vlastně  jen 
speciální část postupů při povolovacím řízení, při zkouškách a v dalších otázkách 
vztahů  mezi  radioamatéry  a  úřady.  Obecnou  část těchto  vztahů  (typicky:  lhůty, 
počítání času, opravné prostředky atd.) určuje  zákon č.500/2004 Sb. - správní řád. 
Za  normálního,  nekonfliktního  průběhu  povolovacího  řízení  se  správním  řádem 
zabývat vůbec nemusíme, o to důležitější však je, vyskytnou-li se na naší cestě ke 
koncesi problémy. 


Na  www.crk.cz  se  problémům  ve  vztazích  mezi  radioamatéry  a ČTÚ věnujeme 
zejména na stránce o rušení rozhlasu a televise. Zde si alespoň krátce připomeňme, 
že  v  případě  zamítnutí  naší  žádosti  o  koncesi  lze  odvolání  podat  orgánu,  který 
napadené rozhodnutí  vydal (v našem případě ČTÚ), a to do 15 dnů od doručení 
rozhodnutí,  a  nerozhodne-li  tento orgán sám plně  v  souladu s  odvoláním,  předá 
odvolání  i  s  dokumentací  odvolacímu orgánu  (v  našem případě předsedovi  rady 
ČTÚ). Můžeme také požádat o přezkoumání rozhodnutí, a to přímo odvolací orgán, v 
případě  neúspěchu  se  můžeme  obrátit  i  na  soud.  Soud  ovšem  přezkoumá  jen 
správnost postupu úředníků z hlediska správního řádu, tj. zda byly náležitě dodrženy 
všechny určené postupy správního řízení. 


Poznámka k podáním radioklubů: 


Je samozřejmé, že právní úkony mají činit ti, kdo jsou k tomu oprávněni. U občanů, 
kteří jednají svým jménem (sami za sebe), nepůsobí tato zásada problém, jinak je 
tomu u tzv. právnických osob, korporací, které jsou (přímo či nepřímo) uskupením 
většího  počtu  fysických  osob,  a  musí  být  zřetelně  definováno,  která  z  nich  je 
oprávněna  jménem  tohoto  uskupení  jednat,  kdo  je  jeho  tzv.  statutárním 
představitelem. Třeba u obchodních společností je to jednoduché: funkci statutárního 
představitele v obchodní společnosti  určuje obchodní zákoník,  a konkrétní  osobu, 
která  je  představitelem  konkrétní  obchodní  společnosti,  lze  snadno  zjistit  v 
obchodním  rejstříku.  U  jiných  právnických  osob  však  zákony  obvykle  statutární 
představitele neurčují, a také úřední registry představitele neevidují. To je také případ 
tzv. sdružení občanů, což je nejčastější právní forma, v níž u nás působí radiokluby. 


Mnoho z nás má zkušenost, že v klubech příležitostně dochází k neshodám, jež jsou 
někdy  doprovázeny volbami  všelijakých  "vzdoropředsedů"  a  "vzdorovýborů".  Určit 
pak,  kdo  je  v  takové  situaci  skutečně  oprávněn  za  klub  jednat,  je  předmětem 
složitého  rozhodování  soudu,  a  určitě  to  nelze  požadovat  po  řadovém  úředníku 
správního orgánu. Proto bylo s ČTÚ ujednáno, že představitelé radioklubů budou své 
oprávnění jednat jménem klubu dokládat předložením těchto dokladů: 


a. fotokopií stanov s registrační doložkou ministerstva vnitra, 
b. u radioklubů s odvozenou právní subjektivitou (což je i případ radioklubů ČRK) 


fotokopií dokladu o registraci radioklubu v rámci celého občanského sdružení, 
c. zápisem  volební  členské  schůze,  která  jmenovitě  zvolila  statutární 


představitele radioklubu, 
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Poznámka

Viz též kap. 7.







d. ověření tohoto zápisu třemi ověřovateli, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, 
s uvedením jména a příjmení, adresy, rodného čísla a vlastnoručního podpisu 
každého ověřovatele. 


Tito  ověřovatelé  jsou  v  zásadě vůči  ČTÚ garanty,  že  podání  jménem radioklubu 
učinili ti, kdo jsou k tomu skutečně oprávněni. 


Je to sice složité, avšak jedinou alternativou k tomuto postupu je ověření průběhu 
volební schůze notářem, jež by představovalo notářské poplatky ve výši několika tisíc 
korun, což si žádný radioklub nemůže dovolit. Viz stránka ČRK  Aktuality o nových 
předpisech, zpráva z 23.března 2004. 


Poznámka k prodloužení platnosti oprávnění: 


ČTÚ vystavuje koncese na dobu pěti roků (pokud není žádáno na dobu kratší). O 
prodloužení platnosti oprávnění je nutno požádat, s ohledem na běh lhůt správního 
řízení  je  vhodné  učinit  tak  30,  lépe  však  60  dnů  před  skončením  platnosti 
povolení, aby  nové  období  platnosti  oprávnění  plynule  navázalo  na  období 
předchozí, jinak bychom se v mezidobí museli vysílání vzdát. 


Pokud  se  týká  dodržení  uvedených  lhůt,  byl  ČTÚ  v  posledních  letech  dosti 
benevolentní. Na WWW stránkách ČTÚ ovšem najdeme velmi zřetelné upozornění z 
počátku roku 2007, že neobdrží-li ČTÚ žádost o prodloužení nejméně 30 dnů před 
uplynutím doby platnosti a nebude proto moci žádost včas vyřídit, platnost oprávnění 
zaniká k datu, které je na něm uvedeno, a držitel bude muset žádat o oprávnění 
nové,  samozřejmě  včetně  nového  správního  poplatku.  Radíme  tedy  trpělivost 
úředního šimla nepokoušet a na včasnou žádost o prodloužení pamatovat. 


Při  prodloužení  platnosti  koncese  samozřejmě není  třeba  znovu  skládat  zkoušky 
(pokud současně nežádáme o přeřazení do vyšší operátorské třídy). 


Vysvětlivka k pojmu "podnikající osoba": 


Zákon o elektronických komunikacích rozlišuje různé požadavky na podání fysických 
a právnických osob, a na podání podnikajících a nepodnikajících osob - viz FAQ 10: 
Jak má vypadat přihláška ke zkouškám a jak žádost o koncesi?, což někdy vyžaduje 
vysvětlení.  Rozdíl  mezi  fysickou  a  právnickou  osobou  je  obvykle  jasný:  fysickou 
osobou je občan - jednotlivec, právnickou osobou je (přímo či nepřímo) uskupení 
fysických  osob,  které  se  na  základě  nějakého  zákona  (například  zákona  o 
sdružování občanů, obchodního zákoníku, občanského zákoníku atp.) sdružily, aby 
společně  usilovaly  o  naplnění  společných  cílů.  Ne  každé  uskupení  občanů  je 
právnickou osobou - to určuje příslušný zákon: například zákon o sdružování občanů 
v § 2 odst. 3 stanoví, že sdružení občanů právnickými osobami jsou. 


Rozlišuje-li ovšem zákon o elektronických komunikacích podnikající a nepodnikající 
osoby, pak je nutné si uvědomit, že je míněno podnikání ve vztahu k účelu konkrétní 
žádosti,  nikoli  obecný  ekonomický  statut  žadatele. Žádáme-li  například  jako 
fysická osoba o koncesi proto, abychom se bavili  amatérským vysíláním ve svém 
volném  času,  jsme  z  hlediska  účelu  žádosti  fysickou  osobou  nepodnikající,  i 
kdybychom  se  v  občanském  životě  živili  jako  živnostníci,  a  to  třeba  i  v  oboru 
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elektronických komunikací. Podobně právnická osoba, třeba společnost s ručením 
omezeným, i kdyby podnikala v oboru radiokomunikací, jestliže žádá o koncesi proto, 
aby zaměstnancům umožnila trávení volného času v podnikovém radioklubu, je z 
hlediska účelu žádosti právnickou osobou nepodnikající. 


Teprve kdybychom o koncesi žádali, abychom amatérské stanice mohli provozovat 
při výkonu živnosti (prakticky půjde nejčastěji o obchod s amatérskými radiostanicemi 
nebo o  jejich  vývoj,  výrobu či  servis),  budeme fysickými  či  právnickými  osobami 
podnikajícími. 


V naprosté většině případů o koncesi žádáme buď jako jednotlivci - nepodnikající 
fysické  osoby,  nebo jako radiokluby -  nepodnikající  právnické  osoby.  Svůj  právní 
status bychom měli v žádosti o koncesi uvést, aby nevznikaly pochybnosti o tom, 
jaké údaje a doklady mají být součástí žádosti - viz FAQ 12: Vzory některých podání. 


Poznámka k žádostem o výjimky: 


V předpisech platných před rokem 2000 byl  ČTÚ zmocněn udělovat  výjimky a v 
odůvodněných případech povolovat provoz vyššími výkony, na zvláštních pásmech a 
zvláštními druhy provozu, případně usnadnění zkoušek handicapovaným občanům. 
Novými předpisy ČTÚ takto zmocněn již není. 


Po  vstupu  ČR  do  EU  naše  úřady  důsledněji  uplatňují  princip  nediskriminace, 
přičemž udělení výjimky z platných předpisů vůči  komukoli  je -  celkem správně - 
chápáno jako diskriminace těch,  jimž výjimka udělena nebyla.  Předpisy platné od 
roku  2005  byly  proto  důsledně  koncipovány  tak,  aby  žádné  udělování  výjimek 
nevyžadovaly. 


Vzdor  spravedlivému  principu  nediskriminace  však  výjimky  měly  vždy  své 
opodstatnění,  které platí  i  dnes:  je-li  mezinárodně povoleno nové radioamatérské 
pásmo či nový druh provozu, a naši zákonodárci nestačí tuto skutečnost dost rychle 
zohlednit  v  našich  předpisech,  je  jistě  dobře,  aby  existovala  procedura,  která  by 
úřadům  dovolila  je  zpřístupnit  alespoň  zájemcům  o  novinky.  Podobně  může  být 
takový instrument prospěšný z důvodů humanitárních. 


Byť tedy nyní ČTÚ k výjimkám zmocněn není, a ministerstvo informatiky deklaruje, že 
je udělovat nehodlá, není žádost o výjimku nezákonná a nelze ji  nikomu zakázat. 
Výjimky z předpisu může udělovat ten, kdo předpis vydal, a radioamatérský provoz 
upravují  vyhlášky  Ministerstva  informatiky  ČR,  teoreticky  by  tedy  MI  ČR  mohlo 
výjimku povolit. Se žádostí je proto rozhodně nutné obracet na MI ČR, nikoli na ČTÚ. 


Zpět na přehled otázek 
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14. Mohu si vybrat volací značku? 


Volací  značku  přiděluje  žadateli  ČTÚ.  Je  přitom  vázán  zejména  vyhláškou 
č.155/2005 Sb. o způsobu tvorby volacích značek. Je však letitou tradicí, že ČTÚ 
žadatelům umožňuje si značku vybrat, samozřejmě v mezích možností daných touto 
vyhláškou.  Předpokladem je,  že  požadovaná  značka  je  volná.  ČTÚ tež  nemůže 
přidělit značku držitele, jehož povolení zaniklo, pět let po skončení platnosti povolení. 
Krom jiného jsou tím před ztrátou léta užívané značky chráněni ti méně pořádní z 
nás, kteří opomenou požádat včas o prodloužení platnosti oprávnění. 


Z povahy věci plyne, že volací značka musí být celosvětově unikátní. Přehled značek 
vydaných v ČR lze najít na WWW stránkách ČTÚ - 
http://www.ctu.cz/main.php?pageid=227&action=amateri, kde si můžeme ověřit, zda 
značka, o niž máme zájem, není již přidělena. 


O  konkrétní  značku  můžeme  požádat  nejlépe  písemně  přímo  v  textu  žádosti  o 
koncesi.  Bývá  akceptována  i  ústní  žádost  u  úředníka  zastupujícího  ČTÚ  při 
zkouškách.  O změnu volací  značky  lze  samozřejmě požádat  též  kdykoli  v  době 
platnosti  oprávnění.  Volací značka nám bude povinně a automaticky změněna při 
přechodu ze třídy N - NOVICE do třídy A - HAREC. 


V každém případě je  nutno  zdůraznit,  že  žadatel  obecně právo na vlastní  volbu 
značky nemá. ČTÚ je povinen k žádosti o konkrétní značku přihlédnout, konečné 
rozhodnutí však závisí výhradně na něm. 


Zpět na přehled otázek 


(Převzato s laskavým souhlasem z www.cra.cz)


30 z 81



http://www.ctu.cz/main.php?pageid=227&action=amateri





                                                                                                     Vložka č. 1 k čj. 605/2007-613          
 


Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy 
zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné 


způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení 
amatérské radiokomunikační služby 


 
Forma otázek a správných odpovědí je zpracována podle vyhlášky č. 157/2005 Sb., o 


náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích 
rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, 
o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti 


(dále jen „vyhláška“). Znění jednotlivých otázek (oznamovací nebo tázací uvozující text) 
a odpovídajících odpovědí je formulováno tak, aby umožňovalo jednoznačný výběr jedné 


správné odpovědi (uvedeno dále) ze tří nabízených možností (bude v příslušných 
zkušebních testech).   


 
Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné 


způsobilosti: 
 


(1) Průkaz HAREC operátora třídy A 
(podle § 2 písm. h) vyhlášky)  


 
Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační předpisy:  
 
a) Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 


1. Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí: 
- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia 


2. Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí: 
- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující 


komunikaci v amatérských pásmech 
3. Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie 


(ITU) se týkají: 
- i amatérské služby 


4. Maximální výstupní výkon amatérských stanic stanovuje: 
- národní povolovací orgán 


5. Krátkodobé vysílání držitele oprávnění amatérské služby z území jiného státu 
závisí   na: 
- povolovacím orgánu navštíveného státu 


6. Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU): 
- 1 


7. Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských 
pásmech je: 
- různý 


8. Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby: 
- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof 
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9. Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje: 
- národní povolovací orgán 


10. Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen: 
- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)  


11. Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje: 
- třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q  


12. Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje: 
- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)  


13. Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen: 
- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 


14. Česká republika má přiděleny série volacích značek: 
- OKA až OKZ a OLA až OLZ  


15. Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby: 
- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby 


16. Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak: 
- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb  


 
b) Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 


1. Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví: 
- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice 


amatérské radiokomunikační služby 
2. V navštívené zemi se používá volací značka, sestávající z: 


- prefixu navštívené země podle Doporučení T/R 61-01, odděleného znakem „/“ od 
vlastní volací značky 


3. Držitel oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  a 
telekomunikačních správ (CEPT) může ze zahraničí vysílat nepřetržitě: 
- 3 měsíce 


4. V navštívené zemi je nutno dodržovat: 
- předpisy a nařízení navštívené země 


5. V  souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 je možno krátkodobě vysílat: 
- i z nečlenských zemí CEPT které k Doporučení CEPT T/R 61-01 přistoupily 


6. Národní volací znak pro navštívenou zemi je dán: 
- Doporučením CEPT T/R 61-01 


7. Třídy oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a 
telekomunikačních správ (CEPT) jsou: 
- pouze jedna třída  


8. Sylabus podle Doporučení T/R 61-02 nepožaduje zkoušku pro: 
- ověření znalostí z telegrafie 


9. Na základě průkazu odborné způsobilosti HAREC je možno bez zkoušky získat 
radioamatérské oprávnění v zemích: 
- které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02 


10. Na oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních 
správ (CEPT) nemusí být uvedeno: 
- rodné číslo držitele oprávnění 


11. Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na: 
- oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních 


správ (CEPT)   
12. Na základě Doporučení T/R 61-01 držitel oprávnění podle předpisů Evropské 


konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT): 
- může vysílat ze země, která k tomuto doporučení přistoupila 
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13. Průkaz odborné způsobilosti HAREC opravňuje: 
- k žádosti o vydání oprávnění k provozu stanice amatérské radiokomunikační 


služby v zemích, které přistoupily k Doporučení CEPT T/R 61-02 
14. Průkaz odborné způsobilosti HAREC vystaví: 


- povolovací orgán na základě úspěšně vykonané zkoušky 
15. Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou 


uvedeny: 
- v Doporučení CEPT T/R 61-01 


16. Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na: 
- klubové stanice 


 
c) Předpisy vycházející z legislativy České republiky 


1. Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat: 
- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad 


2. Staniční deník: 
- je požadován pouze u klubových stanic 


3. Během změny vysílacího kmitočtu: 
- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice 


4. Zkušební provoz vysílače musí být: 
- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů 


vysílače 
5. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění: 


- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště 
6. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění: 


- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu 
7. Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné: 


- při radioamatérských závodech 
8. K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy: 


- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku 
9. Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje: 


- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) 
10. Vysílání může obsahovat: 


- radioamatérské zkratky a Q kódy  
11. Za obsluhu klubové stanice odpovídá: 


- dozírající operátor 
12. Během mezinárodního závodu může operátor třídy A obsluhovat stanici o výkonu: 


- 1,5 kW v zastavěném obytném území 
13. Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice? 


- převáděč 
14. Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci? 


- maják 
15. Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy? 


- nikdy 
16. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během 


závodu na kmitočtu 7 105 kHz? 
- 250 W PEP 


17. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 
24 950 kHz? 
- 750 W PEP 
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18. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během 
závodu na kmitočtu  50 105 kHz? 
- 20 W PEP 


19. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít během 
běžného provozu na kmitočtu  1 820 kHz? 
- 750 W PEP 


20. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy A použít na kmitočtu 
1 900 kHz? 
- 75 W PEP 


21. Oprávnění amatérské radiokomunikační služby má platnost: 
- zpravidla 5 let, pokud není vydáno na dobu kratší 


22. Vysílače pro rádiový orientační běh: 
- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a 


MO5 
23. Označení druhů provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 156/2005 Sb., o 


technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby, určuje: 
- Radiokomunikační řád  


24. Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno: 
- nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω 


25. Fonický provoz LSB nelze uskutečnit na kmitočtu: 
- 10,14  MHz 


26. Fonický provoz USB nelze uskutečnit na kmitočtu: 
- 14,35 MHz 


27. Při současném použití více koncových stupňů pro napájení různých antén na 
stejném kmitočtu: 
- nesmí být překročeny povolené výkony v jejich součtu výkonů jednotlivých 


zařízení 
28. Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou 


stanici obsluhovat: 
- jen v rozsahu třídy N a pod dozorem oprávněného operátora 


29. Obsahem vysílání může být: 
-  vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů 


30. K získání průkazu odborné způsobilosti HAREC není nutno skládat zkoušku: 
- z příjmu a vysílání telegrafie 


31. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného 
v pásmu 6 m: 
- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 25 μW  


32. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W 
provozovaného v pásmu 2 m: 
- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 1 mW  


33. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače provozovaného na 
kmitočtech nižších než 29,7 MHz: 
- musí být potlačen minimálně o 40 dB, smí být však maximálně 50 mW 


34. Výkon jednotlivých složek nežádoucího vyzařování vysílače s výkonem nad 25 W 
provozovaného v pásmu 430 až 440 MHz: 
- musí být potlačen minimálně o 60 dB, smí být však maximálně 20 mW  


35. Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit: 
- SSB spojení  


36. Na kmitočtu 10145 kHz lze provozovat: 
- pouze úzkopásmové datové provozy 
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37. Zápis do staničního deníku klubové stanice během spojení provádí: 
- operátor 


38. Vlastní volací značku  je nutno uvádět: 
- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut 


39. Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět: 
- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut 


40. Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci: 
- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby 


41. Pro účely státní kontroly musí být na stanici: 
- výstupní konektor zařízení typu N nebo BNC, případně redukce z výstupu 


vysílače na jeden z těchto konektorů 
42. Označení druhu provozu podle Přílohy č. 2 vyhlášky o technických a provozních 


podmínkách amatérské radiokomunikační služby neurčuje: 
- druh radioamatérského provozu 


43. Mezi neobsluhované stanice nepatří: 
- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby  


44. Maximální výstupní výkon neobsluhované stanice může být: 
- 50 W  


45. Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává: 
- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena 


46. Volací značka klubové stanice sestává: 
- z prefixu OK1 nebo OK2 a sufixu, který má tři písmena, z nichž prvé je K, O 


nebo R 
47. Mezi přednostní pásma přidělená amatérské radiokomunikační službě nepatří 


pásmo: 
- 1810 až 2000 kHz 


48. Na neinterferenční bázi má držitel oprávnění třídy A amatérské radiokomunikační 
služby v České republice povoleno pásmo: 
- 50 až 52 MHz  


 
Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 20 otázek vybraných 
z jednotlivých oddílů následovně: 


Oddíl Počet otázek 
a) 4 
b) 4 
c) 12 


Celkem 20 
 
 
Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – radiokomunikační provoz: 
 
a) Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech 


1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí: 
- doporučením Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) Region 1 


2. V pásmu 1,8  MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 1 840 kHz – 2 000 kHz 


3. V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 1 810 kHz – 1 838 kHz 


4. V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální  provozy určen kmitočtový úsek: 
- 1 838 kHz – 1 843 kHz 
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5. V pásmu 3,5  MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 3 600 kHz – 3 800 kHz 


6. V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW DX provoz určen úsek: 
- 3 500 kHz – 3 510 kHz 


7. V pásmu 3,5  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 3 500 kHz – 3 580 kHz 


8. V pásmu 3,5  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 3 580 kHz – 3 620 kHz 


9. V pásmu 7 MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 7 040 kHz – 7 200 kHz 


10. V pásmu 7  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 7 000 kHz – 7 035 kHz 


11. V pásmu 7 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 7 035 kHz – 7 043 kHz 


12. V pásmu 10 MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- FONE provoz není povolen 


13. V pásmu 10 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 10 140 kHz – 10 150 kHz 


14. V pásmu 14  MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 14 000 kHz – 14 070 kHz 


15. V pásmu 14  MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 14 101 kHz – 14 350 kHz 


16. V pásmu 14  MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 14 070 kHz – 14 099 kHz 


17. V pásmu 18 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 18 068 kHz – 18 095 kHz 


18. V pásmu 18  MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 18 111 kHz – 18 168 kHz 


19. V pásmu 18 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 18 095 kHz – 18 109 kHz 


20. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 21 000 kHz – 21 070 kHz 


21. V pásmu 21 MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 21 151 kHz – 21 450 kHz  


22. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 21 070 kHz – 21 120 kHz 


23. V pásmu 24  MHz je celý úsek pro FONE provoz: 
- 24 931 kHz – 24 990 kHz 


24. V pásmu 24 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 24 890 kHz – 24 915 kHz 


25. V pásmu 24 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 24 915 kHz – 24 929 kHz 


26. V pásmu 28  MHz je pro FONE provoz určen úsek: 
- 28 225 kHz – 29 300 kHz 


27. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz určen kmitočtový úsek: 
- 28 000 kHz – 28 070 kHz 


28. V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 28 070 kHz – 28 190 kHz 


29. Výhradně pro družicový „down-link“  je v pásmu 28 MHz určen úsek: 
- 29 300 kHz – 29 510 kHz 
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30. V pásmu 50 – 52 MHz jsou povoleny všechny úzkopásmové provozy v úseku: 
- 50,1 MHz – 52 MHz 


31. V pásmu 50 – 52 MHz je přímý FM FONE  provoz povolen v pásmu: 
- 51,410 MHz – 51,590 MHz 


32. Pro pouze CW provoz je v pásmu 50 – 52 MHz určen úsek:  
- 50 MHz – 50,1 MHz 


33. Pro pouze CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek: 
- 144,000 MHz – 144,110 MHz 


34. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek: 
- 144 MHz – 144,035 MHz 


35. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek: 
- 145,806 MHz – 146,0 MHz 


36. Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek: 
- 144,400 MHz – 144,490 MHz 


37. Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek: 
- 432,400 MHz – 432,490 MHz 


38. V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny druhy provozu povoleny v pásmu: 
- 432,5 MHz – 432,975 MHz 


39. CW provoz se v pásmu 430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:  
- 432,025 MHz – 432,1 MHz 


40. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:  
- 432,1 MHz – 432,400 MHz 


 
b) Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní) 
 A  Adam / Alpha 


B  Božena / Bravo 
C  Cyril / Charlie 
D  David / Delta 
E  Emil / Echo  
F   František / Foxtrot  
G  Gustav / Golf  
H  Helena /Hotel 
I   Ivan / India 
J   Josef /Juliett 
K  Karel / Kilo 
L  Ludvík / Lima  
M  Marie / Mike 
N  Norbert / November 
O  Otakar / Oscar 
P   Petr / Papa 
Q  Quido / Quebec 
R  Rudolf / Romeo 
S   Svatopluk / Sierra 
T  Tomáš / Tango 
U  Urban / Uniform  
V  Václav / Victor 
W  dvojité V / Whisky 
X  Xaver / X-ray  
Y  Ypsilon / Yankee  
Z  Zuzana / Zulu  
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c) Provozní dovednosti 
1. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 


směrem na Klínovec? 
- cca 290° 


2. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Sněžku? 
- cca 50° 


3. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Brno? 
- cca 120° 


4. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Bratislavu? 
- cca 135° 


5. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Kleť? 
- cca 185° 


6. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Ještěd? 
- cca 26° 


7. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Plzeň? 
- cca 244° 


8. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Ústí nad Labem? 
- cca 335° 


9. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na USA? 
- cca 315° 


10. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Austrálii? 
- cca 85° 


11. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Japonsko? 
- cca 45° 


12. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Karibskou oblast? 
- cca 280° 


13. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Jihoafrickou republiku? 
- cca 175° 


14. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Havaj? 
- cca 355° 


15. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Argentinu? 
- cca 240° 


16. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Madagaskar? 
- cca 150° 
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17. Tísňové volání pro CW provoz je: 
- SOS   


18. Tísňové volání pro FONE provoz je: 
- MAYDAY 


19. Volací značka FK/DL1YD/p znamená: 
- DL1YD vysílá v rámci oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních  


a telekomunikačních správ (CEPT) z Nové Kaledonie 
20. „10 DWN“  znamená 
 - přeladit se o 10 kHz dolů  
21. stanicemi předávaný report ( RST) znamená: 


- čitelnost, sílu signálu a tón 
22. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to: 


- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný 
23. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ DX“. Znamená to: 


- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent) 
24. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQ SA“. Znamená to: 


- stanice chce navázat spojení se stanicí z jižní Ameriky 
25. Při ladění po pásmu zaslechnu volání  „CQ CQ DE TU5BB  PSE UP 5 K“ . 


Znamená to: 
- stanice z Pobřeží Slonoviny volá všeobecnou výzvu a chce být volána o 5 kHz 


výše 
26. Když stanice pracující na KV dostane report „588“ znamená to: 


- dokonale čitelné, 25 μV na 50 Ω vstupu RX, čistý tón s nádechem střídavé složky 
27. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to: 


- dokonale čitelné, 5 μV na 50 Ω  vstupu RX, zcela čistý tón 
28. „I will not operate with OK stations for one hour“  znamená: 


- stanice nebude pracovat s OK stanicemi 1 hodinu 
29. „Short path“  znamená: 


- spojení krátkou cestou šíření 
30. „Is this frequency in use?“ znamená: 


- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje, je-li tento kmitočet volný 
31. Když stanice pracuje z listu, tak to znamená:  


- pracuje podle předem sestaveného pořadí  
32. Split provoz znamená: 


- příjem a vysílání na různých kmitočtech 
33. Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:  


- přenos různých digitálních informací 
34. Radioamatérské majáky jsou určeny pro: 


- rychlé určení stavu podmínek šíření 
35. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost: 


- 45,4 Bd 
36. Kmitočtový zdvih radioamatérského provozu RTTY je: 


- 170 Hz 
37. Při generování RTTY signálů o zdvihu 170 Hz pomocí SSB vysílače se používají 


kmitočtové páry: 
- 1275 a 1445 Hz 


38. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké: 
- 31 Hz 


39. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou: 
- 1200 a 2200 Hz 
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40. U tzv. „packet radia“ o rychlosti 9600 Bd se používá modulace: 
- FSK 


d) Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy)   
1. Jsem rušen interferencí:  


- QRM 
2. Můžete zvýšit výkon? 


- QRO? 
3. Volá vás:  


- QRZ    
4. Počkejte až vás zavolám: 


- QRX  
5. Síla vašich signálů kolísá:     


- QSB 
6. Vysílejte pomaleji: 


- QRS 
7. Přestaňte vysílat: 


- QRT     
8. Snižte výkon: 


- QRP    
9. Jste připraven?  


- QRV?   
10. Přesný čas = je .... hodin: 


- QTR    
11. Nemám pro vás nic nového:   


- QRU      
12. Jaké je jméno vaší stanice? 


- QRA? 
13. Potvrzuji příjem:   


- QSL   
14. Jste zaměstnán? 


- QRL? 
15. Moje poloha je:   


- QTH   
16. Mám .... telegramů pro vás: 


- QTC 
17. Můžete předat zprávu stanici…?    


- QSP?  
18. Mám vysílat rychleji? 


- QRQ? 
19. Váš kmitočet kolísá:    


- QRH   
20. Tón vašeho vysílání je:  


- QRI   
21. Vaše klíčování je nesrozumitelné: 


- QSD  
22. Jaký je můj přesný kmitočet?  


- QRG? 
23. Vzdálenost mezi našimi stanicemi je: 


- QRB  
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24. Jste rušen atmosférickým rušením? 
- QRN?  


25. Mohu pracovat přímo (prostřednictvím)?   
- QSO?  


26. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?  
- QSY?  


27. Vysílejte řadu V: 
- QSV   


28. Síla vašich značek je:   
- QSA  


29. Můžete mě poslouchat mezi svými značkami?  
- QSK?  


30. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:   
- QRJ 


31. Jaká je čitelnost mých značek ?  
- QRK? 


32. Prosím uvědomte jej, že ho volám na .... kHz:  
- QRW 


33. Číslo vašeho pořadí je:  
- QRY 


34. Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:  
- QZF 


35. Poslouchám na kmitočtu ….   kHz: 
- QSX 


36. Budu vysílat na kmitočtu ….   kHz: 
- QSS  


37. Přijal jsem nouzový signál: 
- QUF 


38. Přijal jste vyslaný urgentní signál? 
- QUD? 


39. Kdy bude vaše stanice opět v provozu? 
- QTU?  


40. Vysílejte každé slovo dvakrát: 
- QSZ 


 
e) Zkratky používané v radioamatérské komunikaci 


1. střídavý proud:  
- AC   


2. slyšen, slyšeno: 
- HRD  


3. radioamatér: 
- HAM  


4. opakovat: 
- RPT 


5. rádiový kmitočet: 
- RF 


6. automatické řízení úrovně   
- ALC 


7. zvukový kmitočet: 
- AF  
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8. vysoké napětí: 
- HV, VN  


9. vysoký kmitočet: 
- HF  


10. přijímač:  
- RX  


11. zařízení: 
- RIG  


12. vše: 
- ALL 


13. automatické řízení zisku:  
- AGC 


14. jak?  
- HW?  


15. smích:   
- HI  


16. report: 
- RPRT 


17. velmi vysoký kmitočet:  
- SHF  


18. amplitudová modulace:  
- AM 


19. opět, zase:   
- AGN   


20. já: 
- I     


21. signály:  
- SIGS  


22. anténa:  
- AER, ANT  


23. konec vysílání: 
- SK   


24. informace: 
- INFO   


25. čekejte:  
- AS  


26. mezifrekvence/ kdyby: 
- IF    


27. domluvené spojení: 
- SKED  


28. rušení rozhlasu: 
- BCI 


29. stanice:   
- STN 


30. jedno postranní pásmo: 
- SSB  


31. příkon:   
- INPT  


32. záznějový oscilátor: 
- BFO  
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33. slunečno:  
- SUNNY   


34. zavolání, značka: 
- CALL  


35. vysílejte:  
- K   


36. uzavírám stanici: 
- CL  


37. nízký kmitočet: 
- LF  


38. krátké vlny: 
- SW  


39. špatný operátor: 
- LID  


40. nazdar, buď zdráv: 
- CHEERIO     


41. činitel stojatých vln:  
- PSV, SWR  


42. zataženo:   
- OVERCAST  


43. podmínky pro spojení: 
- CONDS  


44. teplota: 
- TEMP 


45. staniční deník:  
- LOG  


46. všeobecná výzva: 
- CQ  


47. pokus:  
- TEST  


48. děkuji: 
- TNX  


49. rušení televize:  
- TVI  


50. dlouhý drát, dlouhé vlny: 
- LW  


51. decibel:   
- dB 


52. vysílač: 
- TX    


53. stejnosměrný proud:  
- DC  


54. štěstí:    
- LUCK  


55. k:  
- TO        


56. potkat: 
- MEET 


57. spodní postranní pásmo: 
- LSB   
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58. Mezinárodní telekomunikační unie: 
- ITU, UIT   


59. Mezinárodní radioamatérská unie: 
- IARU  


60. přímo: 
- DIRECT 


61. mikrofon:  
- MIKE  


62. zítra: 
- TMW 


63. milý, drahý: 
- DR   


64. diplom: 
- AWARD  


65. špatný, špatně: 
- BD   


66. jméno: 
- NAME 


67. dálkové spojení: 
- DX 


68. vy, ty: 
- U 


69. váš, tvůj: 
- UR  


70. elektronický klíč: 
- ELBUG   


71. z, ze: 
- DE  


72. za: 
- FER 


73. prvý: 
- FIRST  


74. pěkný, výborný: 
- FB  


75. elektronky: 
- TBS 


76. velmi pěkný: 
- FB 


77. kmitočtová modulace: 
- FM  


78. promiň, promiňte: 
- EXCUS  


79. nyní: 
- NW         


80. jen: 
- ONLY 


81. přítel: 
- OM  


82. dobré odpoledne: 
- GA  
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83. dobré ráno: 
- GM      


84. dobrý večer: 
- GE 


85. sbohem:  
- GB  


86. znovu:  
- CUAGN  


87. koncesovaný: 
- LIS    


88. vysílač:  
- TRCVR 


89. nekoncesovaný:  
- UNLIS 


90. transceiver:  
- TRX  


91. prvek, element: 
- EL 


92. ultravysoký kmitočet: 
- UHF 


93. můj:    
- my  


94. proměnný oscilátor: 
- VFO 


95. ne: 
- NO 


96. obálka s adresou a známkou: 
- SASE  


97. nízkofrekvenční nebo nízký kmitočet:  
- NF  


98. telegrafie, netlumená vlna: 
- CW 


99. světový čas koordinovaný:  
- UTC  


100.  velmi vysoký kmitočet: 
- VHF  


101.  v pořádku: 
- OK  


102. fonie: 
- FONE  


103. přes, prostřednictvím: 
- VIA  


104. operátor: 
- OP   


105. velmi:  
- VY  


106. oscilátor: 
- OSC  


107. pracoval, pracující: 
- WKD  
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108. radioamatérská družice: 
- OSCAR  


109. dobrý den: 
- GD  


110. watty: 
- WTTS 


111. počasí:   
- WX   


112. štěstí, hodně štěstí: 
- GL 


113. oblačno:  
- CLOUDY  


114. vysílač: 
- XMTR 


115. výstupní výkon: 
- OUTPUT 


116. rád, potěšen: 
- GLD 


117. koncový stupeň: 
- PA  


118. manželka: 
- XYL 


119. špičkový výkon:  
- PEP  


120. greenwičský čas: 
- GMT 


121. slečna, přítelkyně: 
- YL  


122. prosím: 
- PSE 


123. dobrou noc:  
- GN  


124. výkon: 
- PWR 


125. srdečný pozdrav: 
- 73    


126. polibek: 
- 88  


127. země, uzemnění:  
- GND 


128. vertikální anténa: 
- GP 


129. správně přijato:  
- R  


130. zmiz!: 
- 99  


131. staniční lístek nezašlu:  
- QSLN 


132. konec relace: 
- AR   


 46 z 81







133. přerušit: 
- BK  


134. doufat: 
- HPE 


135. automatické řízení hlasitosti:   
- AVC  


136. mezinárodní odpovědní kupón: 
- IRC 


137. podmínky pro dálkové spojení: 
- CONDX 


138. asi, přibližně: 
- ABT  


139. poloautomatický klíč: 
- BUG  


140. popovídání: 
- CHAT  


141. zde, tady: 
- HR 


142. pokračujte: 
- GA 


143. potvrdit: 
- CFM  


144. a: 
- ES 


145. dolů: 
- DWN 


146. zapsat, porozumět: 
- CPI, CPY  


147. děkuji pěkně:  
- DP 


148. šťastný: 
- HPY  


149. klíč: 
- KY 


150. později na shledanou: 
- CUL 


151. začátek relace:   
- KA  


152. příští, další: 
- NEXT 


153. nový: 
- NEW 


154. nic:  
- NIL  


155. část: 
- PART 


156. usměrněný střídavý proud: 
- RAC 


157. brzy: 
- SN 
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158. krátkovlnný posluchač: 
- SWL  


159. jistě, určitě:  
- SURE 


160. několik, něco: 
- SUM 


161. lituji, bohužel: 
- SRI 


162. v: 
- IN   


163. metr: 
- MTR  


164. blízko, u: 
- NR, NEAR  


165. síť: 
- NET 


166. starý kamarád: 
- OC  


167. přijal, přijato: 
- RCVD  


168. poslat, zaslat: 
- SEND  


169. je: 
- IS 


170. děkuji vám: 
- TKU  


171. nahoru: 
- UP  


172. vaše, tvé: 
- URS 


173. vánoce: 
- XMAS 


174. krystal:  
- XTAL  


175. děkuji, dík: 
- TKS  


176. promiňte: 
- XCUS     


177. starý hochu: 
- OB 


178. horní postranní pásmo:   
- USB 


179. rušení rádiového kmitočtu: 
- RFI  


180. přecházím na poslech pro určitou stanici:  
- KN  


 
f) Používání prefixů ve volacích značkách 


1. Česká republika: 
- OL, OK 
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2. Nizozemsko: 
- PA – PI  


3. Německo:  
- DA – DL 


4. Švédsko: 
- SA – SM 


5. Rakousko:  
- OE    


6. Finsko: 
- OF – OJ 


7. Slovensko: 
- OM    


8. Dánsko: 
- OU – OZ 


9. Polsko:  
- SN – SR 


10. Norsko:  
- LA – LN 


11. Francie:  
- F, FD – FC 


12. Španělsko: 
- EA – EH 


13. Itálie:  
- I, IA – IZ 


14. Řecko:  
- SV – SZ 


15. Slovinsko:  
- S5    


16. Bulharsko: 
- LZ 


17. Maďarsko: 
HA, HG  


18. Rumunsko: 
- YO – YR 


19. Ukrajina: 
- UR – UZ     
- EM – EO 


20. Portugalsko: 
- CT  


21. Rusko:  
- UA – UI 


22. Spojené státy americké: 
- K,N,W,AA – AK 


23. Estonsko: 
- ES   


24. Kanada: 
- VA – VE, VO  


25. Litva: 
- LY   
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26. Austrálie: 
- VK       


27. Lotyšsko: 
- YL  


28. Japonsko: 
- JA – JS 


29. Belgie:  
- ON – OT 


30. Brazílie: 
- PP – PY 


31. Lucembursko: 
- LX   


32. Jihoafrická republika: 
- ZR – ZU 


33. Chorvatsko: 
- 9A   


34. Argentina: 
- LO – LW 


35. Makedonie:  
- Z3         


36. Indie: 
- VU 


37. Švýcarsko: 
- HB, HE  


38. Keňa: 
- 5Y – 5Z 


39. Skotsko: 
- GM, GS  


40. Kanárské ostrovy: 
- EA8 – EH8 


41. Andorra: 
- C3   


42. Azory:  
- CU  


43. Baleáry:  
- EA6 – EH6 


44. Ceuta: 
- EA9 


45. Irsko: 
- EI, EJ  


46. Moldavsko: 
- ER  


47. Etiopie:  
- ET  


48. Bělorusko: 
- EU – EW  


49. Anglie:  
- G, GX  


50. Ostrov Man:  
- GD, GT  
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51. Severní Irsko:  
- GI, GN  


52. Jersey: 
- GJ, GH 


53. Guermsey:  
- GU, GP  


54. Wales: 
- GW, GC  


55. Lichtenštejnsko:                               
- HB0  


56. Vatikán: 
- HV 


57. Sardinie:  
- IS0, IM0 


58. Svalbardské ostrovy:  
- JW  


59. Jan Mayen:  
- JX   


60. Jordánsko:  
- JY        


61. Alandské ostrovy: 
- OH0  


62. Market Reef: 
- OJ0  


63. Grónsko: 
- OX  


64. Faerské ostrovy: 
- OY 


65. Dodecanese: 
- SV5 – SZ5 


66. Kréta: 
- SV9 – SZ9  


67. Mount Athos:  
- SV/A   


68. San Marino: 
- T7 


69. Bosna a Hercegovina: 
- T9   


70. Turecko:  
- TA – TC  


71. Island:  
- TF  


72. Korsika:        
- TK 


73. Srbsko a Černá Hora: 
- YT – YU, YZ 


74. Albánie: 
- ZA  


75. Gibraltar:  
- ZB2  
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76. Monako: 
- 3A 


77. Malta: 
- 9H  


78. Ghana:  
- 9G  


79. Kuvajt:  
- 9K  


80. Singapur:  
- 9V 


81. Botswana: 
- A2  


82. Omán: 
- A4      


83. Katar:  
- A7  


84. Bahrajn: 
- A9  


85. Tchaj-wan:  
- BV  


86. Čína:      
- BY, BT, BZ 


87. Chile:  
- CA – CE  


88. Gambie: 
- C5 


89. Kuba:  
- CM, CO 


90. Maroko:  
- CN   


91. Bolívie:  
- CP  


92. Uruguay: 
- CV – CX 


93. Arménie:  
- EK   


94. Írán:  
- EP – EQ 


95. Kyrgyzstán:  
- EX  


96. Tádžikistán: 
- EY 


97. Guadeloupe: 
- FG      


98. Nová Kaledonie:   
- FK  


99. Ekvádor: 
- HC – HD 


100. Haiti: 
- HH         
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101. Kolumbie: 
- HJ – HK 


102. Korea:     
- HL  


103. Thajsko:      
- HS    


104. Saúdská Arábie: 
- HZ 


105. Grenada: 
- J3   


106. Mongolsko: 
- JT – JV  


107. Portoriko: 
- KP4, NP4, WP4  


108. Surinam: 
- PZ  


109. Seychely:  
- S7   


110. Súdán: 
- ST  


111. Egypt:  
- SU 


112. Kostarika: 
- TI, TE 


113. Kamerun:  
- TJ  


114. Pobřeží slonoviny: 
- TU   


115. Mali:  
- TZ  


116. Falklandské ostrovy: 
- VP8 


117. Mexiko:  
- XE – XI  


118. Sýrie:  
- YK  


119. Venezuela:  
- YV – YY  


120. Nový Zéland: 
- ZL – ZM 
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Oddíl Počet otázek Hodnocení Počet otázek 
v testu 


Maximální 
počet bodů 


a) 40 7 bodů 10 70 
b) 52 1 bod 52 52 
c) 40 5 bodů 10 50 
d) 40 5 bodů 10 50 
e) 180  2 body 45 90 
f) 120 2 body 30 60 


Celkem 472  157 372 
 
Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu A – elektrotechnika a radiotechnika  
 
a) Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie 


1. Jednotkou elektrického proudu je: 
- ampér 


2. Jednotkou elektrického odporu je: 
- ohm 


3. Elektrický výkon měříme v jednotkách: 
- W 


4. Kmitočet měříme v jednotkách: 
- Hz 


5. M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky: 
- 106


6. 1833 kHz lze též vyjádřit jako: 
- 1,833 MHz 


7. Vlnová délka λ, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu: 
- C = f.λ 


8. Výkon P, proud I a odpor R spolu souvisí dle vztahu: 
- P = I2.R 


9. Na generátor signálu sinusového průběhu o amplitudě Umax = 10 V je připojen 
zatěžovací odpor o velikosti 10 Ω. Výkon, absorbovaný odporem je: 
- 5 W 


10. Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží: 
- 10 hodin 


11. Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu 
je: 
- 5 Ω 


12. Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A,  je jeho příkon: 
- 144 W 


13. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to, že: 
- výkon je dostatečný, ale modulace slabá 


14. Jaký výkon bude dopraven ze 100 W vysílače do antény, 25 m dlouhým koaxiálním 
kabelem, který má útlum 12 dB / 100 m? 
- 50 W 


15. Informace u amplitudově modulovaného signálu je obsažena: 
 - v libovolném postranním pásmu 


16. Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na 
přiváděné informaci? 
- amplitudová modulace 
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17. Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na 
přiváděném modulačním napětí? 
- kmitočtová modulace 


18. U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění 
v závislosti na přiváděném modulačním napětí? 
- u amplitudové modulace 


19. Který fonický druh běžného radioamatérského provozu vyžaduje nejmenší šíři 
pásma? 
- SSB 


20. Na VKV pásmech jsou kmitočtové kanály pro FM provoz široké 12,5 kHz. Jaký 
použijeme kmitočtový zdvih, máme-li nejvyšší modulační kmitočet 3 kHz? 
- 3,25 kHz 


21. Jaký druh modulace používá RTTY provoz na KV? 
- FSK 


22. K čemu slouží převodníky AD? 
- k převodu analogových signálů na digitální 


23. Jak je volen vzorkovací kmitočet při digitálním zpracování signálu? 
- kmitočet je minimálně dvojnásobný než je nejvyšší kmitočet analogové složky 


24. Digitální zpracování signálů se uskutečňuje: 
- na kmitočtech nižších než 100 kHz 


 
b) Součástky 


1. Indukčnost cívky měříme v jednotkách: 
- H 


2. Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách: 
- F 


3. 1,5 nF lze též vyjádřit jako: 
- 1500 pF 


4. Označení hodnoty odporu 1M2 vyjadřuje hodnotu: 
- 1200000 Ω 


5. Síťový transformátor má primární vinutí s 2200 závity připojené na střídavé napětí 
220 V. Na sekundárním vinutí se 100 závity je napětí naprázdno: 
- 10 V 


6. Mám-li danou vzduchovou válcovou cívku, její indukčnost lze zmenšit: 
- vložením mosazné tyčky (jádra) 


7. Vložím-li mezi elektrody vzduchového kondenzátoru slídové desky, jeho kapacita 
se: 
- zvětší 


8. Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě: 
- kladný pól 


9. Zenerova dioda se chová jako stabilizátor napětí, je-li: 
- zapojená v závěrném směru 


10. Pentoda je elektronka, která má: 
- tři mřížky 


11. Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové: 
- menší 


12. Unipolární tranzistory typu FET se vyznačují především: 
- vysokým vstupním odporem 


13. Bipolární tranzistor NPN má na: 
- bázi použit polovodič typu P a kolektor se připojuje na kladný pól zdroje 
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14. Parametr h21e vyjadřuje u bipolárního tranzistoru: 
- proudový zesilovací činitel v zapojení SE 


15. Sepnutý tyristor povede proud do okamžiku než: 
- napětí mezi anodou a katodou klesne na nulu 


16. Běžná křemíková dioda má prahové napětí cca: 
- 0,6 V 


17. Jak se chová cívka, připojíme-li k ní střídavé napětí? 
- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zvětšuje 


18. Jak se chová kondenzátor, připojíme-li k němu střídavé napětí? 
- při zvyšování kmitočtu přivedeného napětí se reaktance zmenšuje 


19. Jaké jsou dvě základní hodnoty křemíkových diod v usměrňovači zdroje, které 
nesmí být překročeny? 
- špičkové inverzní napětí a střední proud v propustném směru 


20. Jaký je tvar výstupního napětí nefiltrovaného dvoucestného usměrňovače 
připojeného k odporové zátěži? 
- pulsy o dvojnásobném kmitočtu než má přiváděné napětí 


21. Jednocestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu: 
- polovinu doby cyklu 


22. Dvoucestný usměrňovač vede elektrický proud během každého cyklu: 
- v průběhu celého cyklu 


23. Napětí a proud jsou u ideálních kondenzátorů posunuty a: 
- proud předbíhá napětí o 90 stupňů 


24. Napětí a proud jsou u ideálních indukčností posunuty a: 
- napětí předbíhá proud o 90 stupňů 


 
c) Elektrické obvody 


1. Thompsonův vztah popisuje chování rezonančního obvodu: 
- sériového i paralelního 


2. Rezonanční kmitočet daného paralelního LC obvodu lze snížit např.: 
- paralelním připojením dalšího kondenzátoru ke stávajícímu 


3. Graetzovo zapojení diod je: 
- dvoucestný usměrňovač 


4. Výsledný odpor R dvou paralelně zapojených odporů R1 a R2 je roven: 
- R = R1R2 / (R1 + R2) 


5. Tři paralelně zapojené kondenzátory 10 nF lze nahradit jedním o kapacitě 
- 30 nF 


6. Filtrační kondenzátor vn zdroje 900 V pro elektronkový koncový stupeň je nutno 
složit z několika kondenzátorů. Nejvhodnější kombinací je použít: 
- 2 ks sériově zapojených  kondenzátorů 300 μF/ 500 V 


7. Výsledný odpor dvou paralelně zapojených rezistorů 2 kΩ a 3 kΩ bude: 
- 1,2 kΩ 


8. π filtr, působící jako dolnofrekvenční propust, sestává: 
- z kondenzátorů paralelně ke vstupu a výstupu filtru, propojených cívkou mezi 


vstupem a výstupem 
9. Co se děje při přemodulování SSB signálu? 


- je zkreslený a zabírá větší šířku pásma 
10. Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje? 


- kondenzátory a tlumivky 
11. Co způsobí kmitání oscilátoru? 


- kladná zpětná vazba 
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12. Záznějový oscilátor (BFO) slouží: 
- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru 


13. Krystalové harmonické oscilátory „overtone“ kmitají na: 
- 3. respektive 5. harmonickém kmitočtu 


14. Proč se usměrňovací diody u zdrojů překlenují paralelně zapojeným kondenzátorem 
a odporem? 
- k vyhlazení poklesů napětí a ochraně před náhlými špičkami napětí 


15. K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží: 
- Zenerovy diody 


16. Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je: 
- 0 Ω 


17. Impedance paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je: 
- ∞ 


18. Šířka pásma laděného obvodu závisí na: 
- kvalitě Q obvodu 


19. Princip PLL synthetizátoru je založen na: 
- neustálém porovnávání fáze oscilátoru s fází referenčního oscilátoru řízeného 


krystalem 
20. Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě: 


- C 
 
d) Rádiové přijímače 


1. Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje: 
- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače 


2. Pro příjem SSB a CW signálů lze použít: 
- přímosměšující přijímač 


3. Principem komunikačních přijímačů typu „Up-convertor“ je: 
- že 1. mf kmitočet je vyšší než maximální přijímaný kmitočet 


4. Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít: 
- superhet bez záznějového oscilátoru 


5. Superhet pracuje s mezifrekvenčním kmitočtem 455 kHz. Na jakém kmitočtu bude 
pracovat oscilátor přijímače, je-li přijímaný kmitočet 3,750 MHz? 
- 4,205 MHz 


6. Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří 
mezifrekvenční signál? 
- směšovač 


7. Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál? 
- detektor  


8. Směšuje-li přijímač přijímaný signál 14,255 MHz s kmitočtem VFO 13,8 MHz, aby 
získal mezifrekvenční kmitočet 455 kHz, vytváří nežádoucí signál o kmitočtu: 
- 28,055 MHz 


9. S-metr slouží: 
- k určování síly přijímaných signálů 


10. Zrcadlový kmitočet vzniká: 
- jako produkt směšování 


11. Šumové číslo přijímače udává: 
- kolikrát se zhorší poměr signál/šum při jeho průchodu ze vstupu na výstup 


přijímače 
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12. Citlivost přijímače udává: 
- velikost vstupního napětí, při kterém je dosaženo požadovaného poměru signál/ 


šum (zpravidla10 dB) 
13. Intermodulační zkreslení vzniká: 


- jako produkt směšování více silných signálů a jejich harmonických  
14. Selektivita přijímače je: 


- schopnost vzájemně rozlišit různé signály 
15. Umlčovač šumu (squelch) slouží: 


- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál 
16. Mezifrekvenční zesilovač zesiluje: 


- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet  
 
e) Rádiové vysílače 


1. Oscilátor vysílače by měl: 
- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu 


2. Pro násobení kmitočtu zpravidla používáme zesilovače ve třídě: 
- C 


3. Modulace SSB je odvozena od: 
- amplitudové modulace 


4. Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace ve které je: 
- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem 


5. Diferenciální klíčování je: 
- způsob klíčování zamezující vzniku nežádoucího tvaru telegrafní značky (kliksů) 


6. Za koncový stupeň KV vysílače je vhodné zapojit filtr typu: 
- dolní propust 


7. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že: 
- výkon je dostatečný, ale modulace slabá 


8. Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou: 
- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra 


9. Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod: 
- oscilátoru 


10. Koncový stupeň SSB vysílače není vhodné zapojovat ve třídě: 
- C 


11. Výkon 100 wattového SSB vysílače ve špičce modulační obálky je označován jako 
100 W: 
- PEP 


12. Elektronkové výkonové stupně používají na výstupu především: 
- laděné obvody 


13. Tranzistorové výkonové stupně používají na výstupu především: 
- pásmové propusti 


14. Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí: 
- vyváženého modulátoru 


15. Potlačení nežádoucího postranního pásma u SSB vysílače uskutečňujeme obvykle: 
- výběrem žádaného postranního pásma pomocí pásmového filtru 


16. Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)? 
- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže 
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f)  Antény a napájecí vedení 
1. Změřená hodnota PSV 1:3 znamená, že se do antény z vysílače přenese cca: 


- 75 % výkonu 
2. Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně: 


- 20 m 
3. Vstupní impedance uzavřeného dipólu ve volném prostoru je přibližně: 


- 300 Ω 
4. O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li 


poměr stojatých vln roven: 
- 1 


5. Impedance koaxiálního kabelu je nezávislá na: 
- jeho délce 


6. Impedance koaxiálního kabelu je dána: 
- průměrem vnitřního a vnějšího vodiče a typem použitého dielektrika 


7. Zkracovací činitel u vf napájecích vedení vyjadřuje důsledek: 
- rozdílné rychlosti šíření elektromagnetických vln na vedení a ve volném prostoru 


8. Jeden z určujících parametrů použitelnosti vlnovodu jako napájecího vedení je: 
- mezní kmitočet 


9. Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací 
diagram a její polarizace je: 
- vertikální 


10. Balun je obvod, kterým se realizuje: 
- přechod ze symetrického vedení na nesymetrické 


11. Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především: 
- zvýšením počtu prvků 


12. Mezi tzv. „smyčkové antény“ patří anténa typu: 
- quad 


13. Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny? 
- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe 


14. Co znamená výraz „předozadní poměr“? 
- poměr vyzářeného výkonu v hlavním vyzařovacím laloku vzhledem k výkonu 


vyzářenému v opačném směru 
15. Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu quad ve srovnání s dipólem? 


- quad má větší směrovost v obou rovinách 
16. Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru? 


- má přibližně tvar číslice 8 rotující kolem podélné osy antény 
 
g) Šíření rádiových vln 


1. Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je: 
- D, E, F1, F2 


2. Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má 
periodu: 
- 11 let 


3. Pásma obvykle vhodná pro dálková spojení v noci jsou zejména: 
- 160 m, 80 m, 40 m 


4. Běžná spojení v pásmu 70 cm jsou obvykle uskutečněna díky: 
- přímé viditelnosti obou stanic 


5. Jak se chová ionosféra při velkém počtu slunečních skvrn? 
- pro dálkovou komunikaci jsou použitelné i kmitočty vyšší než 40 MHz 
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6. Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého 
paprsku? 
- sluneční aktivita 


7. Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do 
ionosféry? 
- její část se vrátí zpět k Zemi 


8. Jaký vliv může mít geomagnetická bouře na šíření rádiových vln? 
- zhorší se šíření krátkých vln  


9. Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv: 
- napájecí napětí zdroje 


10. Maximální použitelný kmitočet pro spoj Praha – Tokyo je 17 MHz. Které 
z uvedených pásem nabízí nejlepší podmínky pro spojení? 
- 20 metrů 


11. Co způsobuje, že KV rozptýlené (scatter) signály zní často zkresleně? 
- rozptýlená energie se do odrazové zóny dostává po různých drahách 


12. Který druh šíření umožňuje příjem signálů ve vzdálenostech větších než umožňuje 
přízemní vlna a menších než umožňuje ionosférické šíření? 
- rozptyl 


13. Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E? 
-100 km 


14. Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření? 
- jelikož je to nejvyšší vrstva 


15. Při šíření ve volném prostoru ve  vzdálenostech větších než 10 λ klesá intenzita 
elektromagnetického pole (mV/m): 
- lineárně v závislosti na vzdálenosti  


16. Spojení odrazem od Měsíce (EME) se zpravidla uskutečňují: 
- v pásmech 3 cm až 6 m 


 
h)      Měření elektrických veličin 


1. Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze zvětšit: 
- bočníkem (paralelní odpor) 


2. Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno: 
- velký 


3. Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter: 
- čistě ohmický 


4. Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k: 
- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru 


5. Na osciloskopu je znázorněn sinusový signál, jehož perioda je 20 ms. Jaký je 
kmitočet znázorněného signálu? 
- 50 Hz 


6. Reflektometrický můstek slouží k: 
- určení (nastavení) přizpůsobení antény 


7. Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme: 
- do série mezi zdroj a spotřebič 


8. Spektrální analyzátor prioritně neslouží: 
- k měření napětí stejnosměrných napájecích zdrojů 


 
i)       Rušení a odolnost proti rušení 


1. Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme: 
- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu 
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2. Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu 
zesilovačů zvuku? 
- blokovací kondenzátory 


3. Dojde-li k rušení televizního příjmu vlivem silného KV signálu na vstupu 
televizního přijímače, zařadíme mezi televizor a anténu: 
- dolnofrekvenční zádrž 


4. Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních 
přístrojů? 
- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení 


5. Jaký je jeden z hlavních způsobů potlačení bludné vf energie na stanici? 
- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší 


6. Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno: 
- špatným stíněním vysílacího zařízení 


7. Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit vysílací anténu: 
- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů 


8. Špatné přizpůsobení antény má vliv na: 
- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu) 


 
j) Bezpečnost elektrických zařízení  


1. V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí: 
- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V 


2. Ochranný vodič musí být označen barvou: 
- kombinací žluto-zelené 


3. Při úrazu elektrickým proudem: 
- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme 


umělé dýchání 
4. Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého: 


- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos 
5. Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka: 


- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný 
obvod 


6. Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené 
proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku: 
- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA 


7. Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy: 
- řádně uzemněny 


8. Jímací tyč hromosvodu: 
- nesmí sloužit jako držák antény 


9. Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají: 
- 3 vodiče 


10. Uzemňovací vodič antény: 
- musí být spojen s hromosvodným systémem 


11. Jak umístíme vnitřní anténu: 
- co nejdále od vysílací pozice 


12. Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény: 
- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout 


 
 
Zkušební otázky jsou členěny do deseti oddílů. Test obsahuje celkem 40 otázek vybraných 
z jednotlivých oddílů následovně: 
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Oddíl Počet otázek 


a) 6 
b) 6 
c) 5 
d) 4 
e) 4 
f) 4 
g) 4 
h) 2 
i) 2 
j) 3 


Celkem 40 
 
 
 


(2) Průkaz NOVICE operátora třídy N 
(podle § 2 písm. i) vyhlášky) 


 
Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační předpisy  
 
a) Předpisy Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 


1. Amatérskou radiokomunikační službou se rozumí: 
- radiokomunikační služba pro sebevzdělávání a technická studia 


2. Stanicí amatérské radiokomunikační služby se rozumí: 
- jedno nebo více vysílacích a přijímacích zařízení včetně příslušenství, umožňující 


komunikaci v radioamatérských pásmech 
3. Obecná ustanovení Radiokomunikačního řádu Mezinárodní telekomunikační unie 


(ITU) se týkají: 
- i amatérské služby 


4. Maximální výkon amatérských stanic stanovuje: 
- národní povolovací orgán 


5. Krátkodobé vysílání držitele povolení amatérské služby z území jiného státu závisí 
na: 
- povolovacím orgánu navštíveného státu 


6. Česká republika se nachází v regionu podle Mezinárodní telekomunikační unie 
(ITU): 
- 1 


7. Status amatérské radiokomunikační služby v jednotlivých radioamatérských 
pásmech je: 
- různý 


8. Radioamatérská stanice může být použita v zájmu třetí osoby: 
- pro zajištění komunikace v případě přírodních katastrof 


9. Požadavky na zkoušky amatérských stanic určuje: 
- národní povolovací orgán 


10. Tvar volací značky radioamatérské stanice je určen: 
- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 


11. Radiokomunikační řád Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) nepovoluje: 
- třípísmenný sufix amatérské stanice, který začíná písmenem Q  
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12. Série mezinárodních volacích znaků pro jednotlivé státy přiděluje: 
- Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)  


13. Status pásem přidělených amatérské radiokomunikační službě je určen: 
- Radiokomunikačním řádem Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) 


14. Česká republika má přiděleny série volacích značek: 
- OKA až OKZ a OLA až OLZ 


15. Na stanice amatérské družicové radiokomunikační služby: 
- se vztahují všechna ustanovení amatérské radiokomunikační služby 


16. Má-li služba pásmo přiděleno na podružné bázi, pak: 
- vysílání nesmí způsobit škodlivé rušení stanicím přednostních služeb  


 
b) Předpisy Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT) 


1. Doporučení CEPT T/R 61-02 stanoví: 
- požadavky na zkoušky pro získání průkazu odborné způsobilosti k obsluze stanice 


amatérské radiokomunikační  služby 
2. Doporučení T/R 61-01 se vztahuje na: 


- oprávnění podle předpisů Evropské konference poštovních a telekomunikačních 
správ (CEPT) 


3. Země, ze kterých je možno vysílat v souladu s Doporučením CEPT T/R 61-01 jsou 
uvedeny: 
- v Doporučení CEPT T/R 61-01 


4. Doporučení CEPT T/R 61-01 se nevztahuje na: 
- držitele individuálního oprávnění třídy N 


 
c)      Předpisy vycházející z legislativy České republiky 


1. Stanici  amatérské radiokomunikační služby lze provozovat: 
- na základě oprávnění, které vydal Český telekomunikační úřad 


2. Staniční deník: 
- je požadován pouze u klubových stanic 


3. Během změny vysílacího kmitočtu: 
- nesmí být vyzařována žádná energie s výjimkou provozu přes družice 


4. Zkušební provoz vysílače musí být: 
- prováděn pouze do umělé zátěže s výjimkou nastavení antén a výstupních obvodů 


vysílače 
5. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění: 


- doplníme volací značku o „/p“ při provozu z pevného stanoviště 
6. Při vysílání mimo stanovišť uvedených v oprávnění: 


- doplníme volací značku o „/m“ při mobilním provozu 
7. Použití „/p“ a „/m“ není na přechodném stanovišti povinné: 


- při radioamatérských závodech 
8. K radioamatérskému provozu na prostředcích lodní a letecké dopravy: 


- je nutný souhlas majitele respektive provozovatele tohoto prostředku 
9. Jednotlivé úseky pásem pro různé druhy provozu určuje: 


- doporučení Mezinárodní radioamatérské unie (IARU) 
10. Vysílání může obsahovat: 


- radioamatérské zkratky a Q kódy  
11. Za obsluhu klubové stanice odpovídá: 


- dozírající operátor 
12. Během mezinárodního závodu může operátor třídy N obsluhovat stanici o výkonu: 


- 10 W PEP 
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13. Jaká radioamatérská stanice automaticky přenáší signály jiné stanice: 
- převáděč 


14. Který druh radioamatérské stanice zajišťuje pouze jednocestnou komunikaci? 
- maják 


15. Kdy se mohou v radioamatérském provozu vysílat kódované zprávy? 
- nikdy 


16. Jaký je maximální vysílaný výkon který může operátor třídy N použít během 
závodu na kmitočtu 7 105 kHz? 
- žádný 


17. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít během 
běžného provozu na kmitočtu  1 840 kHz? 
- 10 W PEP 


18. Jaký je maximální vysílaný výkon, který může operátor třídy N použít na kmitočtu 
1 900 kHz? 
- 10 W PEP 


19. Oprávnění stanice amatérské radiokomunikační služby má platnost: 
- zpravidla 5 let, pokud není uděleno na dobu kratší 


20. Vysílače pro rádiový orientační běh: 
- vysílají pouze mezinárodně používané znaky MO, MOE, MOI, MOS, MOH a 


MO5 
21. Operátor, který není držitelem průkazu HAREC nebo NOVICE může klubovou 


stanici obsluhovat: 
- jen v rozsahu třídy N a pod dozorem oprávněného operátora 


22. Vysílací zařízení s výkonem nad 6 W musí být opatřeno: 
- nesymetrickým výstupem o impedanci 50 Ω až 100 Ω 


23. Obsahem vysílání může být: 
- vysílání mezinárodních zkratek a kódů a mezinárodně uznávaných protokolů 


24. K získání průkazu odborné způsobilosti NOVICE není nutno skládat zkoušku: 
- z příjmu a vysílání telegrafie 


25. Na kmitočtu 1840 kHz nelze uskutečnit: 
- SSB spojení 


26. Vlastní volací značku je nutno uvádět: 
- na začátku a konci spojení, je-li kratší než 10 minut 


27. Vlastní volací značku při delším spojení je nutno uvádět: 
- na začátku a konci spojení a při delším spojení každých 10 minut 


28. Při ohrožení života, zdraví a majetku lze stanici použít k tísňové komunikaci: 
- v libovolných pásmech amatérské radiokomunikační služby 


29. Mezi neobsluhované stanice nepatří: 
- pozemní stanice amatérské družicové radioamatérské služby  


30. Neobsluhované stanice používají volací značku, která sestává: 
- z prefixu OK0 a sufixu, který obsahuje jedno, dvě nebo tři písmena 


 
Zkušební otázky jsou členěny do tří oddílů. Test obsahuje celkem 14 otázek vybraných 
z jednotlivých oddílů následovně: 


Oddíl Počet otázek 
a) 4 
b) 1 
c) 9 


Celkem 14 
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Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N – radiokomunikační provoz  
 
a) Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech 


1. Rozvrh kmitočtů a druhů provozu v radioamatérských pásmech se řídí:  
- doporučením IARU Region 1 


2. V pásmu 1,8  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 1 830 kHz – 2 000 kHz 


3. V pásmu 1,8  MHz je celý kmitočtový úsek   pro  FONE provoz třídy N: 
- 1 840 kHz – 2 000 kHz 


4. V pásmu 1,8  MHz je výhradně pro CW provoz třídy A určen kmitočtový úsek: 
- 1 810 kHz – 1 838 kHz 


5. V pásmu 1,8  MHz je pro  digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 1 838 kHz – 1 843 kHz 


6. V pásmu 3,5  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 3 550 kHz – 3 700 kHz 


7. V pásmu 3,5 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N: 
- 3 600 kHz – 3 700 kHz 


8. V pásmu 3,5 MHz je pro CW DX provoz   třídy N určen kmitočtový úsek: 
- kmitočtový úsek není určen 


9. V pásmu 3,5 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 3 550 kHz – 3 580 kHz 


10. V pásmu 3,5 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 3 580 kHz – 3 620 kHz 


11. V pásmu 21 MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 21 050 kHz – 21 200 kHz 


12. V pásmu 21 MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N: 
- 21 151 kHz – 21 200 kHz 


13. V pásmu 21 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 21 050 kHz – 21 070 kHz 


14. V pásmu 21 MHz je pro digitální provozy   určen kmitočtový úsek: 
- 21 070 kHz – 21 120 kHz 


15. V pásmu 28  MHz je pro provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 28 050 kHz – 28 400 kHz 


16. V pásmu 28  MHz je kmitočtový úsek pro FONE provoz třídy N: 
- 28 225 kHz – 29 400 kHz 


17. V pásmu 28 MHz je výhradně pro CW provoz třídy N určen kmitočtový úsek: 
- 28 050 kHz – 28 070 kHz 


18. V pásmu 28 MHz je pro digitální provozy určen kmitočtový úsek: 
- 28 070 kHz – 28 190 kHz 


19. Výhradně pro CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:   
- 144,000 MHz – 144,110 MHz 


20. Výhradně pro EME CW provoz je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:  
- 144 MHz – 144,035 MHz 


21. Výhradně pro provoz přes družice je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:  
- 145,806 MHz – 146,0 MHz 


22. Výhradně pro majáky je v pásmu 144 – 146 MHz určen úsek:  
- 144,400 MHz – 144,490 MHz 


23. Výhradně pro majáky je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:  
- 432,400 MHz – 432,490 MHz 
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24. V pásmu 430 – 440 MHz jsou všechny  druhy provozu povoleny v úseku: 
- 432,5 MHz – 432,975 MHz 


25. CW provoz se v pásmu  430 – 440 MHz přednostně uskutečňuje v úseku:  
- 432,025 MHz – 432,1 MHz 


26. Pro CW i SSB provoz je v pásmu 430 – 440 MHz určen úsek:  
- 432,1 MHz – 432,400 MHz 


27. Pro provoz třídy N je v pásmu 1 240 – 1 300 MHz určen kmitočtový úsek: 
- 1 240 – 1 300 MHz 


28. Pro provoz třídy N je v pásmu 2 300 – 2 450 MHz určen kmitočtový úsek: 
- 2 300 – 2 450 MHz 


 
b) Hláskovací abeceda (česká/mezinárodní) 


A Adam / Alpha 
B Božena / Bravo 
C Cyril / Charlie 
D David / Delta 
E Emil / Echo  
F František / Foxtrot  
G Gustav / Golf  
H Helena /Hotel 
I Ivan / India 
J Josef /Juliett 
K Karel / Kilo 
L Ludvík / Lima  
M Marie / Mike 
N Norbert / November 
O Otakar / Oscar 
P Petr / Papa 
Q Quido / Quebec 
R Rudolf / Romeo 
S Svatopluk / Sierra 
T Tomáš / Tango 
U Urban / Uniform  
V Václav / Victor 
W dvojité V / Whisky 
X Xaver / X-ray  
Y Ypsilon / Yankee  
Z Zuzana / Zulu  


 
c) Provozní dovednosti 


1. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Klínovec? 
- cca 290° 


2. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Sněžku? 
- cca 50° 


3. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Brno? 
- cca 120° 
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4. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Bratislavu? 
- cca 135° 


5. Pod jakým azimutem se za normálních  podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Kleť?  
- cca 185° 


6. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Ještěd? 
- cca 26° 


7. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na USA? 
- cca 315° 


8. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Austrálii? 
- cca 85° 


9. Pod jakým azimutem se za normálních podmínek šíření směruje z Prahy nejkratším 
směrem na Japonsko? 
- cca 45° 


10. Split provoz znamená: 
- příjem a vysílání na různých kmitočtech 


11. Tísňové volání pro CW provoz je: 
- SOS  


12. Tísňové volání pro FONE provoz je: 
- MAYDAY 


13. stanicemi předávaný report (RST) znamená: 
- čitelnost, sílu signálu a tón 


14. Při ladění po pásmu zaslechnu „QRL“ . Znamená to: 
- před voláním všeobecné výzvy se stanice dotazuje je-li tento kmitočet volný 


15. Při ladění po pásmu zaslechnu volání „CQDX“ . Znamená to: 
- stanice chce navázat spojení se vzdálenou stanicí (na KV mimo vlastní kontinent) 


16. Když stanice pracující na VKV dostane report „599“ znamená to: 
- dokonale čitelné, 5 μV na 50 Ω vstupu RX, zcela čistý tón 


17. Provoz typu „Packet radio“ se využívá pro:  
- přenos různých digitálních informací 


18. V radioamatérském RTTY provozu se používá zpravidla telegrafní rychlost: 
- 45,4 Bd 


19. Modulační kmitočty u tzv. „packet radia“ o rychlosti 1200 Bd jsou: 
- 1200 a 2200 Hz 


20. Správně nastavený signál PSK 31 zabírá pásmo široké: 
- 31 Hz 
 


d) Zkratky používané pro dotazy a sdělení (Q  kódy)   
1. Jsem rušen interferencí:    


- QRM       
2. Můžete zvýšit výkon? 


- QRO? 
3. Volá vás…:  


- QRZ           
4. Počkejte, až vás zavolám: 


- QRX  
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5. Síla vašich signálů kolísá:     
- QSB 


6. Vysílejte pomaleji: 
- QRS 


7. Přestaňte vysílat:    
- QRT        


8. Snižte výkon: 
- QRP           


9. Jste připraven?  
- QRV?   


10. Nemám pro vás nic nového:   
- QRU      


11. Potvrzuji příjem:   
- QSL   


12. Moje poloha je…:    
- QTH   


13. Vaše klíčování je nesrozumitelné: 
- QSD     


14. Jaký je můj přesný kmitočet? 
- QRG?  


15. Mohu pracovat s přímo (prostřednictvím):   
- QSO  


16. Mám přejít k vysílání na jiný kmitočet?  
- QSY?  


17. Jsem rušen atmosférickým rušením: 
- QRN  


18. Nemohu vás přijímat. Vaše signály jsou velmi slabé:  
- QRJ 


19. Nalaďte svůj vysílač přesně na můj kmitočet:  
- QZF 


20. Poslouchám na kmitočtu …. kHz: 
- QSX 


 
e) Zkratky používané v radioamatérské komunikaci 


1. střídavý proud:  
- AC   


2. klíč: 
- KY 


3. radioamatér: 
- HAM  


4. opakovat: 
- RPT 


5. děkuji pěkně: 
- DP 


6. vysoký kmitočet: 
- HF  


7. zvukový kmitočet: 
- AF        


8. vysoké napětí: 
- HV, VN  
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9. automatické řízení zisku:  
- AGC 


10. přijímač: 
- RX   


11. zařízení: 
- RIG      


12. jak?  
- HW?  


13. signály:  
- SIGS  


14. amplitudová modulace:  
- AM   


15. opět, zase:   
- AGN   


16. anténa 
- AER, ANT:   


17. konec vysílání: 
- SK   


18. čekejte:  
- AS  


19. domluvené spojení: 
- SKED   


20. blízko, u: 
- NR, NEAR  


21. stanice:   
- STN 


22. jedno postranní pásmo: 
- SSB   


23. příkon:   
- INPT   


24. záznějový oscilátor: 
- BFO 


25. slunečno:  
- SUNNY   


26. zavolání, značka: 
- CALL  


27. vysílejte:  
- K    


28. uzavírám stanici: 
- CL                


29. nízký kmitočet: 
- LF   


30. lituji, bohužel: 
- SRI  


31. špatný operátor: 
- LID   


32. děkuji:  
TNX  


33. činitel stojatých vln:  
- PSV, SWR 
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34. staniční denník:  
- LOG  


35. všeobecná výzva: 
- CQ        


36. vysílač: 
- TX    


37. rušení televize:  
- TVI   


38. dlouhý drát, dlouhé vlny: 
- LW   


39. stejnosměrný proud:  
- DC   


40. mikrofon: 
- MIKE 


41. spodní postranní pásmo: 
- LSB  


42. Mezinárodní telekomunikační unie: 
- ITU, UIT   


43. Mezinárodní radioamatérská unie: 
- IARU 


44. milý, drahý: 
- DR   


45. špatný, špatně: 
- BD   


46. jméno: 
- NAME 


47. dálkové spojení: 
- DX 


48. vy, ty: 
- U 


49. váš, tvůj:  
- UR    


50. elektronický klíč: 
- ELBUG   


51. z, ze: 
- DE 


52. za:  
- FER 


53. promiň, promiňte: 
- EXCUS 


54. nyní: 
- NW 


55. šťastný: 
- HPY 


56. velmi pěkný: 
- FB 


57. kmitočtová modulace:  
- FM  


58. zapsat, porozumět: 
- CPI, CPY  
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59. znovu na shledanou: 
 - CUAGN  


60. proměnný oscilátor: 
- VFO 


61. přítel:  
- OM       


62. dobré odpoledne: 
- GA   


63. dobré ráno: 
- GM      


64. dobrý večer: 
- GE 


65. horní postranní pásmo:   
- USB 


66. automatické řízení hlasitosti:   
- AVC 


67. telegrafie, netlumená vlna: 
- CW        


68. ultravysoký kmitočet: 
- UHF 


69. krátkovlnný posluchač: 
- SWL  


70. pracoval, pracující: 
- WKD    


71. světový čas koordinovaný:  
- UTC  


72. velmi vysoký kmitočet: 
- VHF  


73. velmi:  
- VY   


74. v pořádku: 
- OK 


75. počasí:   
- WX          


76. nahoru: 
- UP 


77. potvrdit: 
- CFM  


78. výstupní výkon: 
- OUTPUT 


79. rád, potěšen: 
- GLD 


80. štěstí, hodně štěstí: 
- GL  


81. koncový stupeň: 
- PA   


82. země, uzemnění:  
- GND 


83. špičkový výkon:  
- PEP  
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84. greenwičský čas: 
- GMT 


85. slečna, přítelkyně: 
- YL   


86. prosím: 
- PSE 


87. pokračujte: 
- GA 


88. výkon: 
- PWR 


89. srdečný pozdrav: 
- 73   


90. polibek: 
- 88  


91. správně přijato: 
- R 


92. zmiz!: 
- 99 


93. přerušit: 
- BK  


94. nekoncesovaný:  
- UNLIS   


95. transceiver: 
- TRX 


96. přijal, přijato: 
- RCVD 


97. zde, tady: 
- HR 


98. doufat: 
- HPE                             


99. poloautomatický klíč: 
- BUG    


100. nic:   
- NIL 


 
f)    Používání prefixů ve volacích značkách 


1. Česká republika: 
- OL, OK 


2. Nizozemsko:   
- PA – PI 


3. Německo:  
- DA – DL 


4. Švédsko: 
- SA – SM 


5. Rakousko:  
- OE  


6. Finsko: 
- OF – OJ  


7. Slovensko: 
- OM 
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8. Dánsko: 
- OU – OZ 


9. Polsko:  
- SN – SR 


10. Norsko:  
- LA – LN 


11. Francie:  
- F, FD – FC 


12. Španělsko: 
- EA – EH 


13. Itálie: 
- I, IA – IZ 


14. Řecko:  
- SV – SZ 


15. Slovinsko:  
- S5   


16. Bulharsko: 
- LZ 


17. Maďarsko: 
- HA,HG    


18. Rumunsko: 
- YO – YR 


19. Ukrajina: 
- UR – UZ    
- EM – EO 


20. Portugalsko: 
- CT  


21. Rusko:  
- UA – UI 


22. USA: 
- K,N,W,AA – AK 


23. Estonsko: 
- ES   


24. Kanada: 
- VA – VE, VO  


25. Litva: 
- LY    


26. Austrálie: 
- VK               


27. Lotyšsko: 
- YL    


28. Japonsko: 
- JA – JS 


29. Belgie: 
- ON – OT 


30. Brazílie: 
- PP – PY 


31. Lucembursko: 
- LX   
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32. Jihoafrická republika: 
- ZR – ZU 


33. Chorvatsko: 
- 9A    


34. Argentina: 
- LO – LW 


35. Makedonie:  
- Z3         


36. Indie: 
- VU 


37. Švýcarsko:     
- HB, HE        


38. Keňa: 
- 5Y – 5Z 


39. Skotsko:      
- GM, GS        


40. Kanárské ostrovy: 
- EA8 – EH8 


41. Andorra: 
- C3   


42. Azory:  
- CU  


43. Irsko:  
- EI, EJ   


44. Moldavsko: 
- ER  


45. Albánie: 
- ZA   


46. Anglie:  
- G, GX  


47. Ostrov Man: 
- GD, GT  


48. Severní Irsko:  
- GI, GN   


49. Wales:  
- GW, GC  


50. Malta:  
- 9H        


51. Dodecanese: 
- SV5 – SZ5 


52. Kréta: 
- SV9 – SZ9   


53. Bosna a Hercegovina: 
- T9   


54. Turecko: 
- TA – TC 


55. Island:       
- TF   


56. Srbsko a Černá Hora: 
- YT – YU, YZ 
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57. Tchaj-wan: 
- BV  


58. Čína:      
- BY, BT, BZ 


59. Chile:  
- CA – CE 


60. Nový Zéland: 
- ZL – ZM 


 


Oddíl Počet otázek Hodnocení Počet otázek 
v testu 


Maximální 
počet bodů 


a) 28 7 bodů 7 49 
b) 52 1 bod 52 52 
c) 20 5 bodů 5 25 
d) 20 5 body 5 25 
e) 100  2 body 25 50 
f) 60 2 body 15 30 


Celkem 280  109 231 
 
 
Zkušební otázky a správné odpovědi pro třídu N - elektrotechnika a radiotechnika 
 
a) Elektrická, elektromagnetická a rádiová teorie 


1. Jednotkou elektrického proudu je: 
- ampér 


2. Jednotkou elektrického odporu je: 
- ohm 


3. Elektrický výkon měříme v jednotkách: 
- W 


4. Kmitočet měříme v jednotkách: 
- Hz 


5. M (mega) je předpona vyjadřující násobitel základní jednotky: 
- 1000000 


6. Výkon P, proud I a napětí U spolu souvisí dle vztahu: 
- P = I . U 


7. Vlnová délka λ, kmitočet f a rychlost šíření světla c spolu souvisí dle vztahu: 
- c = f . λ 


8. Nabitý akumulátor má kapacitu 4 Ah. Dodávat proud 400 mA vydrží: 
- 10 hodin 


9. Odporem protéká stejnosměrný proud 2 A a je na něm napětí 10 V. Velikost odporu 
je: 
- 5 Ω 


10. Odebírá-li zařízení z 12 V akumulátoru proud 12 A  je jeho příkon: 
- 144 W 


11. Který typ modulace mění kmitočet vysokofrekvenčního signálu v závislosti na 
přiváděné informaci? 
- kmitočtová modulace 


12. Který typ modulace mění amplitudu vysokofrekvenčního signálu v závislosti na 
přiváděné informaci? 
- amplitudová modulace 
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13. Který fonický druh provozu vyžaduje nejmenší šíři pásma? 
- SSB 


14. U kterého typu modulace se okamžitá amplituda vysokofrekvenčního signálu mění 
v závislosti na přiváděném modulačním napětí? 
- u amplitudové modulace 


15. Síťové napětí v domovních rozvodech má kmitočet: 
- 50 Hz 


16. Pro hlasovou komunikaci je dostatečný přenos kmitočtů: 
- 300 Hz až 3 kHz 


 
b) Součástky 


1. Indukčnost cívky měříme v jednotkách: 
- H 


2. Kapacitu kondenzátoru měříme v jednotkách: 
- F 


3. 1,5 nF lze též vyjádřit jako: 
-1500 pF 


4. Označení hodnoty rezistoru 1M2 vyjadřuje hodnotu odporu: 
- 1200000 Ω 


5. Germaniová dioda má prahové napětí oproti běžné křemíkové: 
- menší 


6. Polovodičová dioda zapojená v propustném směru má na anodě: 
- kladný pól 


7. Pentoda je elektronka, která má: 
- tři mřížky 


8. Zenerova dioda se používá: 
- k stabilizaci napětí ve zdrojích 


 
c) Obvody, přijímače a vysílače 


1. Co způsobí kmitání oscilátoru? 
- kladná zpětná vazba 


2. Jaké součástky jsou použity v jednoduchém filtračním obvodu zdroje? 
- kondenzátory a tlumivky 


3. K stabilizaci napětí nízkonapěťových zdrojů slouží: 
- Zenerovy diody 


4. Záznějový oscilátor slouží: 
- k detekci SSB a CW signálů pomocí poměrového detektoru 


5. Impedance ideálního paralelního laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je: 
- ∞ 


6. Impedance ideálního sériového laděného obvodu na rezonančním kmitočtu je: 
- 0 Ω 


7. Ovládací prvek transceiveru označený „RIT“ umožňuje: 
- jemné rozladění kmitočtu přijímače od kmitočtu vysílače 


8. Lineární výkonový zesilovač nepracuje ve třídě: 
- C 


9. Který stupeň přijímače vytváří nízkofrekvenční signál? 
- detektor  


10. Pro příjem SSB a CW signálů lze použít: 
- přímosměšující přijímač 
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11. S-metr slouží: 
- k určování síly přijímaných signálů 


12. Pro příjem SSB a CW signálů nelze použít: 
- superhet bez záznějového oscilátoru 


13. Umlčovač šumu (squelch) slouží: 
- k uzavření výstupu nf zesilovače, pokud přijímač nepřijímá užitečný signál 


14. Který stupeň u superhetu z přijímaného signálu a místního oscilátoru vytváří 
mezifrekvenční signál? 
- směšovač 


15. Mezifrekvenční zesilovač zesiluje: 
- signály převedené na pevný mezifrekvenční kmitočet  


16. Selektivita přijímače je: 
- schopnost vzájemně rozlišit různé signály 


17. Oscilátor vysílače by měl: 
- mít pokud možno maximální stabilitu kmitočtu 


18. Modulace SSB je odvozena z amplitudové modulace, ve které je: 
- potlačen nosný kmitočet a jedno z postranních pásem 


19. Modulace SSB je odvozena od: 
- amplitudové modulace 


20. Nejčastějšími příčinami obsahu síťového brumu ve vysílaném signálu jsou: 
- nedostatečně vyhlazené napájecí napětí, nebo poškozená mikrofonní šňůra 


21. Pokud mi protistanice sdělí, že můj signál má malý zdvih, znamená to že: 
- výkon je dostatečný ale modulace slabá 


22. Potlačení nosné vlny u SSB vysílače uskutečňujeme pomocí: 
- vyváženého modulátoru 


23. Nezbytnou částí telegrafního vysílače je obvod: 
- oscilátoru 


24. Kdy dodá vysílač nejvíce energie do zátěže (antény)? 
- je-li výstupní impedance vysílače rovna impedanci zátěže 


 
d)  Antény a napájecí vedení 


1 Vstupní impedance dipólu ve volném prostoru je přibližně: 
- 75 Ω 


2 Půlvlnný otevřený dipól pro 3,5 MHz má délku jednoho ramene přibližně: 
- 20 m 


3 Konektor PL259 na zařízení slouží k: 
- připojení antény 


4 O správném impedančním přizpůsobení vysílače k napáječi hovoříme tehdy, je-li 
poměr stojatého vlnění roven: 
- 1 


5 Anténa typu GP (ground plane) má v horizontální rovině kruhový vyzařovací 
diagram a její polarizace je: 
- vertikální 


6. Dipól na VKV je: 
- kratší než je na KV 


7. Zisk antény typu Yagi lze zvětšit především: 
- zvýšením počtu prvků 


8. Balun je obvod, kterým se realizuje: 
- přechod ze symetrického vedení na nesymetrické 
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9. Jaká opatření musí být učiněna, aby na anténním napáječi nevznikaly stojaté vlny? 
- impedance antény musí být přizpůsobena k charakteristické impedanci napáječe 


10. K přizpůsobení antén na KV slouží: 
- anténní přizpůsobovací člen 


11. Jaké jsou vyzařovací charakteristiky antény typu Yagi ve srovnání s dipólem? 
- anténa Yagi má větší směrovost  


12. Jaký tvar má vyzařovací diagram ideálního dipólu ve volném prostoru? 
- má tvar číslice 8 kolmé k anténě 


 
e) Šíření rádiových vln 


1. Značení vrstev ionosféry směrem od povrchu Země je: 
- D, E, F1, F2 


2. Sluneční cyklus podílející se zásadně na šíření elektromagnetických vln má 
periodu: 
- 11 let 


3. Co se obvykle stane s rádiovou vlnou o kmitočtu nižším než MUF, je-li vyslána do 
ionosféry? 
- vrátí se zpět k Zemi 


4. Běžná spojení v pásmu 2 m jsou obvykle uskutečněna díky: 
- přímé viditelnosti obou stanic 


5. Na intenzitu přijímaného signálu nemá vliv: 
- napájecí napětí zdroje 


6. Co ovlivňuje rádiovou komunikaci s výjimkou šíření přízemní vlnou a přímého 
paprsku? 
- sluneční aktivita 


7. Jaká je průměrná výška ionosférické vrstvy E? 
- 100 km 


8. Proč je ionosférická vrstva F2 nejdůležitější z hlediska dálkového šíření? 
- protože je to nejvyšší vrstva 


 
f) Měření elektrických veličin 


1. Velikost měřícího rozsahu u ampérmetru lze změnit: 
- bočníkem (paralelním odporem) 


2. Vstupní odpor voltmetru by měl být pokud možno: 
- velký 


3. Umělá zátěž pro nastavení vysílače by měla mít charakter: 
- čistě ohmický 


4. Grid-dip-metr (GDO) nelze použít k: 
- přesnému nastavení klidového pracovního bodu tranzistoru 


5. Měříme-li odebíraný proud, měřící přístroj připojíme: 
- do série mezi zdroj a spotřebič 


6. Reflektometrický můstek slouží k: 
- určení (nastavení) přizpůsobení antény 


7. Vstupní odpor ampérmetru by měl být pokud možno: 
- velmi malý 


8. Měříme-li napětí zdroje, měřící přístroj připojíme: 
- paralelně ke svorkám zdroje 


 
g) Rušení a odolnost proti rušení 


1. Produkty nežádoucího vyzařování KV vysílače zpravidla potlačíme: 
- zařazením hornofrekvenční zádrže mezi vysílač a anténu 
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2. Jaké součástky je vhodné použít pro potlačení detekce vf signálů na vstupu 
zesilovačů zvuku? 
- blokovací kondenzátory 


3. Dojde-li k rušení televize vlivem nežádoucího KV signálu na jeho vstupu zařadíme 
mezi televizor a anténu: 
- dolnofrekvenční zádrž 


4. Jakým způsobem může být minimalizována možnost rušení audiovizuálních 
přístrojů? 
- zajištěním správného uzemnění všech částí zařízení 


5. Jaký je jeden z hlavních způsobu potlačení bludné vf energie na stanici? 
- dodržet délku uzemňovacího vodiče co nejkratší 


6. Nežádoucí vyzařování z vysílače může být způsobeno: 
- špatným stíněním vysílacího zařízení 


7. Z hlediska možného rušení silným signálem je vhodné umístit anténu: 
- co nejdále od antén televizních a rozhlasových přijímačů 


8. Špatné přizpůsobení antény má vliv na: 
- nežádoucí vyzařování z napáječe (souosého kabelu) 


 
h) Bezpečnost elektrických zařízení  


1. V suchém, bezprašném prostoru považujeme za bezpečné napětí živých částí: 
- stejnosměrné do 100 V a střídavé do 50 V 


2. Ochranný vodič musí být označen barvou: 
- kombinací žluto-zelené 


3. Při úrazu elektrickým proudem: 
- vyprostíme postiženého z dosahu elektrického proudu a nedýchá-li zavedeme 


umělé dýchání, případně masáž srdce 
4. Před započetím umělého dýchání z plic do plic je třeba u postiženého: 


- odstranit překážky z ústní dutiny, zaklonit hlavu, sevřít nos 
5. Je-li v zřízení přerušena tavná pojistka: 


- vadnou pojistku vyměníme za novou s předepsanými hodnotami pro příslušný 
obvod 


6. Za bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem jsou považovány ustálené 
proudy tekoucí mezi částmi přístupnými při dotyku: 
- stejnosměrné do 10 mA a střídavé do 3,5 mA 


7. Antény umístěné na střeše budov nebo samostatně stojící musí být vždy: 
- řádně uzemněny 


8. Jímací tyč hromosvodu: 
- nesmí sloužit jako držák antény 


9. Prodlužovací kabely pro síťové napětí 230 V mají: 
- 3 vodiče 


10. Uzemňovací vodič antény: 
- musí být spojen s hromosvodným systémem 


11. Jak umístíme vnitřní anténu? 
- co nejdále od vysílací pozice 


12. Jaké bezpečnostní opatření musíme učinit při instalaci GP antény? 
- anténu umístíme tak, aby se jí nikdo nemohl dotknout 


 
Zkušební otázky jsou členěny do osmi oddílů. Test obsahuje celkem 24 otázek vybraných 
z jednotlivých oddílů následovně: 
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Oddíl Počet otázek 
a) 4 
b) 2 
c) 6 
d) 3 
e) 2 
f) 2 
g) 2 
h) 3 


Celkem 24 
 
 


Vyhodnocení písemné zkoušky 
 
(1) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky 


písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového 
počtu 20 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 16 otázek.  


(2) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky 
písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového 
maximálně možného počtu 372 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 295 bodů.  


(3) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) vyhlášky 
písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže 
z celkového počtu 40 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 32 otázek.  


(4) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky 
písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační předpisy úspěšně složil, jestliže z celkového 
počtu 14 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 11 otázek. 


(5) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky 
písemnou zkoušku z předmětu radiokomunikační provoz úspěšně složil, jestliže z celkového 
maximálně možného počtu 231 bodů testu z tohoto předmětu získal alespoň 175 bodů. 


(6) Uchazeč o získání průkazu odborné způsobilosti podle § 2 písm. i) vyhlášky 
písemnou zkoušku z předmětu elektrotechnika a radiotechnika úspěšně složil, jestliže 
z celkového počtu 24 otázek testu z tohoto předmětu správně odpověděl alespoň na 19 otázek. 


 
Praktická zkouška z telegrafie 


 
Uchazeči o průkaz odborné způsobilosti podle § 2 písm. h) a i) vyhlášky na vlastní 


žádost mohou vykonat i praktickou zkoušku z telegrafie, kterou prokazují: 
a) schopnost ručně vysílat v Morseově abecedě text v jasné řeči rychlostí nejméně 12 


(dvanáct) slov za minutu s nejvýše jednou neopravenou a s nejvýše čtyřmi opravenými 
chybami, 


b) schopnost po dobu tří minut správně přijímat a rukou zapsat v Morseově abecedě text 
vysílaný v jasné řeči rychlostí 12 (dvanáct) slov za minutu s nejvýše čtyřmi chybami. 


Přijatý text musí být zapsán latinskými písmeny a arabskými číslicemi, nepřípustné je 
použití zkratek, těsnopisných znaků atp., nebo technických pomůcek. 


K vysílání lze použít telegrafní klíč ruční nebo telegrafní klíč poloautomatický, který 
má nejvýše dva ovládací prvky k vytváření teček, čárek a mezer; použití plně automatického 
klíče (např. s klávesnicí) je nepřípustné. 


Za slovo se pro účely určení rychlosti vysílání při této zkoušce považuje slovo „PARIS“ 
následované mezerou mezi slovy. 
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Český callbook Stav k 5.11.2006
VOL_ZNA TITUL PRIJMENI JMENO ADR_ULICE ADR_MESTO PSC
HB9KBC Dr.Ing. Kraus Jaroslav Gorgen 246 Boezen CH-5076
HB9LDU Halama Zdeněk Langäristr. 19 Fällanden CH-8117
KC3FB Kuželka Peter č.p. 68 Hvězdonice
OK0EZ via OK1DXF
OK1-20662 Jindra Milan Rochovská 769 Praha 9 - Hloubětín 198 00
OK1-27176 Bulák Ján Dělnická 643 Praha 7 170 00
OK1-33274 Spudich Jiří 17.listopadu 313 Police nad Metují 549 54
OK1-35072 Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11
OK1-35559 Novák Marek Třída legií 1005 Pelhřimov 393 01
OK1-3587 Ing. Studenič Ľubomír U pivovaru 355/5 Kynšperk nad Ohří 357 51
OK1-35874 Mrkvička Josef Holubova 922 Pardubice 530 03
OK1-35892 Vávra Tomáš Obděnice 24 Petrovice 262 55
OK1-35894 Treml Karel Čechova 18 Plzeň 301 00
OK1-35897 Havlíček Jakub Vojtěchova 220 Domažlice 344 01
OK1-35907 Nekvinda Petr U Kříže 668 Horní Jelení 533 74
OK1-35912 Marek Martin Hálkova 12 České Budějovice 370 04
OK1-35955 Vyčítal Martin Na Pláni 1345 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1-35974 Kordík David Jiráskova 243 Holýšov 345 62
OK1-35980 Novikov Denis K.Čapka 258 Krupka 417 42
OK1-36082 Svatek Václav U vodárny 333/3 Hostivice 253 01
OK1-36094 Škoch Jiří Černičná 104 Praha 9 190 00
OK1-3611 Ing. Šmolík Stanislav Litevská 2570 Kladno 272 01
OK1-3612 Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 Kadaň 432 01
OK1-36140 Koc Miloš U Parku 103 Vestec 252 42
OK1-36150 Doležal Jiří Dobrovské náměstí 370/20 Rumburk 408 01
OK1-36157 Lukeš Petr Milady Horákové 421 Hradec Králové 500 06
OK1-36158 Žák Michal Zelená 125 Hradec Králové 500 04
OK1-5212 Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 431 Mnichovo Hradiště 295 01
OK1A via OK1FM
OK1AA Ing. Zoch Luděk Kafkova 21 Praha 6 - Dejvice 160 00
OK1AAC Hruška Oldřich Mělnická 5 Praha 5 150 00
OK1AAD Šrámek Antonín Průběžná 594 Kralovice 331 41
OK1AAF Ing. Horáček Rudolf č.p. 4 Chválkov u Kamenice nad Lipou 394 93
OK1AAK Hrdlička Rudolf Nádražní 1089 Turnov 2 511 01
OK1AAU Kadaňka František SNP 3914 Chomutov 430 01
OK1AAZ Formánek Josef Vysoká Pec 136 Bohutín 262 41
OK1ABA Ing. Kacerovský Josef Sekaninova 525 Hradec Králové 11 500 11
OK1ABB Urban Ivo Na Magistrále 371 Kolín 2 280 02
OK1ABE Ing. Kubeček Josef Jestřebí 57 Nové Město nad Metují 549 01
OK1ABF Jahelka Vladimír Svatopluka Čecha 1180 Žatec 1 438 01
OK1ABG Martínek Václav Sídliště Vyšný 105 Český Krumlov 381 01
OK1ABR Brejtr Antonín Palackého 743 Hronov 549 31
OK1ABX Silent key
OK1ACF Richter Zdeněk SNP 582 Hradec Králové 3 500 03
OK1ACJ Hloušek Jiří č.p. 354 Horní Tanvald 468 41
OK1ACO Ing. Štěpán Jiří Nemocniční 661/9 Praha 9 - Vysočany 190 00
OK1ACP Matyásek Luboš Kostelecká 1825 Náchod 547 01
OK1ACS Nekvasil Václav č.p. 175 Žalhostice 411 01
OK1AD Ing. Polák Ladislav tř.ČSA 2688 Tábor 390 03
OK1ADA Dresslerová Alena U Stanice 593 Praha 6 161 00
OK1ADI Silent key
OK1ADM RNDr. Všetečka Václav U kombinátu 2803/37 Praha 10 - Strašnice 100 00
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OK1ADO Linhard František č.p. 113 Dřínov 273 71
OK1ADT Novák Pavel Ve Stezkách 124 Pardubice 530 03
OK1ADW Silent key
OK1ADY Roule Jozef Jaromíra Zástěry 566 Příbram I 261 01
OK1ADZ Silent key
OK1AE Cerman Zdeněk Českých bratří 833 Vrchlabí 1 543 01
OK1AEB Balej Karel Škvárova 2372 Kladno 1 272 01
OK1AEG Bezděk Jaroslav Na Rozhledně 767 Chrudim IV 537 01
OK1AEM Jindra Josef Palackého 764 Lanškroun 563 01
OK1AER Silent key
OK1AES Silent key
OK1AEU Ing. Slezák Martin Kuchařík č.15 Třebotov 252 26
OK1AEW Beneš Jaroslav Vlnařská 837 Liberec 6 460 01
OK1AEY Ing. Jílek Božetěch Štefánikova 320 Hradec Králové 500 11
OK1AEZ Novotný Jiří 5.května 3722 Chomutov 430 03
OK1AFA Lenský Václav Jiráskova 258/11 Mělník 276 01
OK1AFB Prajer Slava nám.A.Němejce 272 Nepomuk 335 01
OK1AFC Silent key
OK1AFF Kordík Josef Ronovská 35 Všechlapy 288 02
OK1AFI Bárta Vladimír K Řípu 1085 Roudnice nad Labem 413 01
OK1AFO Kavrza Antonín Českobrodská 421 Kostelec nad Čer.Lesy 281 63
OK1AFR Strouhal Rostislav Fügnerova 872 Vrchlabí 543 01
OK1AFU Podlešák Jan č.p. 49 Třísov 382 03
OK1AFV Čihák Vladislav Kremličkova 935/24 Kolín 2 280 02
OK1AFY Silent key
OK1AG Fiala Zdeněk Kmentová 87/II Jindřichův Hradec 377 01
OK1AGA Silent key
OK1AGC Kohoušek Aleš Komenského 836 Smržovka 468 51
OK1AGE Hladký Stanislav Masarykova 881 Roztoky u Prahy 252 63
OK1AGM Kulek Josef Severní 756 Hradec Králové 500 03
OK1AGP Silent key
OK1AGR Stiborová Vlasta Ketenská 1323/19 Praha 9 193 00
OK1AGS Driemer Miroslav Skalická 166 Žitenice 411 41
OK1AGW Kužílek Karel Vrbová 75 Ústí nad Orlicí II 562 03
OK1AGX Novák Miroslav Měchenická 2552 Praha 4 141 00
OK1AHB Nauč Antonín 28.října 105 Příbram VII 261 02
OK1AHG Mikula Jan Čechova 1542 Slaný 274 01
OK1AHH Silent key
OK1AHI Brožovský Jaroslav Sportovní 109 Příbram VIII 261 01
OK1AHJ Raž Jaroslav Zvoleněves 245
OK1AHM Hubrt Lubomír Litvínovská 595/18 Praha 9 190 00
OK1AHN Silent key
OK1AHO Votrubec Pribin Palackého 185 Turnov 511 01
OK1AHV Noheyl Béda U KD 350/27 Chvaletice 533 12
OK1AHW Silent key
OK1AHX Švorm Stanislav Dělnická 786 Kolín II 280 02
OK1AHY Nikodém Oldřich Střimelická 2504 Praha 4 141 00
OK1AI Skoták Lubomír Ležáků 353 Pardubice 9 530 09
OK1AIC Gutwirth Stanislav kpt.Jaroše 59/10 Proboštov 417 12
OK1AID Werner Oldřich Lidická 286 Broumov 550 01
OK1AIG Vaňouček Miroslav Svijany č. 66 Příšovice 463 46
OK1AIJ Běhounek Karel Na šancích 1181 Chrudim IV 537 05
OK1AIK Kábrt Zdeněk Prokopa Holého 432 Trutnov 541 01
OK1AIL Joachimsthale Miloslav Wolkerova 761/21 Lovosice 410 02
OK1AIM Marek Václav Chmeliště 33 Dobruška 518 01
OK1AIR Silent key
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OK1AIT Pilař Jaromír kpt.Bartoše 409 Pardubice 530 09
OK1AIX Kylingr Oldřich Družstevní 404 Solnice 517 01
OK1AIY Šír Pavel Mrklov 76 Jilemnice 514 01
OK1AIZ Kysela Miloslav Jánská ul. 8 České Budějovice 370 01
OK1AJ Fryda Petr Jeníkovská 1158 Čáslav 286 01
OK1AJD Bc. Folprecht Vladimír Netolice 2 Sobotka 507 43
OK1AJE Buben Karel Zítkova 18 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1AJJ Pospíšil Josef Václavkova 918 Mladá Boleslav 293 01
OK1AJL Jilich Josef Bělohorská 120/1687 Praha 6 - Břevnov 169 00
OK1AJR Havran Václav č.p. 218 Dolní Újezd 569 61
OK1AJU Bartoš Jiří Dr.M.Horákové 1642 Písek 397 01
OK1AJY Sudek Stanislav Fučíkova 1629 Turnov 511 01
OK1AK Pejchal Vlastimil Pražského povstání 2308 Tábor 390 03
OK1AKF Valášek Čestmír Bozděchova 9 Praha 5 150 00
OK1AKJ Antoš František Palackého 109 Městec Králové 289 03
OK1AKU Bosák Štěpán Poděbradova 703 Chodov u K. Varů 357 35
OK1AL Šmíd Karel Burianova 2766/12 Ústí nad Labem 400 11
OK1ALB Soldát Jaroslav Komenského 902 Milevsko 399 01
OK1ALD Silent key
OK1ALG Kašper Václav Hřibská 2038/4 Praha 10 - Strašnice 100 00
OK1ALK Klápšťová Hana Smrčí 49 Semily 513 01
OK1ALL Svoboda Václav Revoluční 139 Měšice 250 64
OK1ALM Müller Jaroslav Třebízského 1115/5 Ústí nad Labem 400 03
OK1ALR Klose Karel Průchova 26 Praha 5 150 00
OK1ALS Silent key
OK1ALU PaedDr. Andr Bohumil Horka 17 Chrast u Chrudimě 538 51
OK1ALY Ing. Kácal Ivan Na břevnovské pláni 63 Praha 6 169 00
OK1ALZ Výstup Josef Zábělská 23 Plzeň 312 11
OK1AMA Silent key
OK1AME Soukup Milan Hornická 148 - Březové hory Příbram VI 261 02
OK1AMF Schmid František Kamenný Vrch 5281 Chomutov 430 04
OK1AMH Bělka Stanislav Čtyřkolská 99 Praha 10 - Uhříněves 104 00
OK1AMI Silent key
OK1AMJ Maděra Jaroslav Polská 16 Praha 2 - Vinohrady 120 00
OK1AMO Urban Vladimír Na Šumavě 10 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1AMP Schenk František Plzeňská 213 Králův Dvůr 267 01
OK1AMT Pekař Pavel Kytlice 16 Děčín 407 45
OK1AMU JUDr. Kubovec Jiří Volkova 1131/48 Praha 9 198 00
OK1AN Hermann Pavel Trnovanská 1287 Teplice 415 02
OK1ANA Dřevo Václav Střelecká 473 Hradec Králové 500 02
OK1ANJ Ing. Stikarovský Jindřich Jindřichovice pod Smrkem 28Nové Město pod Smrkem 463 65
OK1ANM Špaček Stanislav Cuřínova 586/6 Praha 4 - Kamýk 142 00
OK1ANN Konvalinka Vladimír Matěje Kopeckého 2543 Mělník 276 01
OK1ANO Stehlíček Josef Rozstání 44-Světlá p. Ještěd Český Dub 463 43
OK1ANQ Silent key
OK1ANR Konrád Václav Prob. Sad 439 Proboštov 417 12
OK1ANS PhDr.dipNeckář Ivan Pod přesypem 5 Praha 8 182 00
OK1ANV Ing. Petrů Václav Letovská 541 Praha 9 - Letňany 199 00
OK1ANW Salava Václav Všechlapy č.49 Nymburk 288 02
OK1ANY Hilburger Josef Osvětimská 1134 Nejdek 362 22
OK1AO Novák Adolf Kouřimská 26 Praha 3 130 00
OK1AOF Šesták Ivo Krymská 4 Karlovy Vary 360 01
OK1AOT Kučera Adolf Nad Manovkou 961 Praha 6 161 00
OK1AOU Winkler Jaroslav Panská 23 České Budějovice 370 01
OK1AOV Suntych Jiří Machkova 51 Hradec Králové 11 500 11
OK1AOZ Ing. Němec Jiří Václava Soboty 33 Duchcov 419 01
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OK1APB Ryska Luboš Šmolíkova 908 Praha 6 161 00
OK1APC Cerman Josef Vrázova 1312 Louny 440 01
OK1APD Ing. Dlouhý Pavel Fantova 1789 Praha 5 155 00
OK1APE Pechar Alois č.p. 330 Jindřichovice pod Smrkem 463 66
OK1APF Zeman Jiří Drážďanská 46 Děčín 17 405 02
OK1APG Pešl Jiří č.p. 76 Holubov 382 03
OK1APH Silent key
OK1API Gottwald Josef Gallašova 589/18 Praha 6 - Řepy 163 00
OK1APO Bohuslav Jiří Vlčice 5 Strmilov 378 53
OK1APT Macháček Miroslav Třebízského 383 Lomnice nad Popelkou 512 51
OK1APU Tulak Mojmír Bítouchov 125 Semily 513 01
OK1APV Blaha Antonín Kotkova 811 Dvůr Králové nad Labem 544 01
OK1APW Krčmář Miroslav Edisonova 2739 Varnsdorf 407 47
OK1APZ Jindra Emil Tisovka 13 Prachatice 383 01
OK1AQ Hájek Lubomír Nerudova 716/2 Slaný 274 01
OK1AQB Neuberg Jan Hlavní 18 Pernštejn 431 63
OK1AQE Silent key
OK1AQL Holas Jindřich D.P.S. Svatá Máří 84 Vimperk 385 01
OK1AQM Silent key
OK1AQN Fokt Miroslav Žukovova č.1508/8 Most 434 01
OK1AQO Ing. Charvát Josef Krokova 1008 Rokycany 337 01
OK1AQS Silent key
OK1AQT Křepelka Vladimír č.p. 41 Kytlice 407 45
OK1AQW Vrátník Zdeněk č.p. 83 Čes.Rybná u Žamberka 561 85
OK1AR Říha Zdeněk Partyzánská 94 Podbořany 441 01
OK1ARA Matouš Jiří Mravín 22 Luže 538 54
OK1ARD Silent key
OK1ARE Přerost Petr V Zátiší 1023 Kralupy nad Vltavou 1 278 01
OK1ARF Silent key
OK1ARH via OK7AR
OK1ARI Vinklerová Jaroslava J.Lady 2956 Teplice 415 01
OK1ARN Malý Jiří Severní 727 Hradec Králové 3 500 03
OK1ARO Pardubický Bohumil Pertoldova 3381 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1ARP Antoš Václav K hájku 1717 Nová Paka 509 01
OK1ARQ Kučera Josef Pohoří 161 Dobruška 518 01
OK1AS Ing. Polák Ľudovít Vysočanská 563 Praha 9 190 00
OK1ASD Silent key
OK1ASG Rubeš Antonín Křížovnická 8 Praha 1 110 00
OK1ASJ Plášil Jaroslav P.O.Box 29 Pacov 395 01
OK1ASK Tovaryšová Jana Habrová 2655/4 Praha 3 130 00
OK1ASL Ing. Antony Viktor Kaprova 14/42 Praha 1 - Staré Město 110 00
OK1ASR Janda Josef Holešice 20 Slavonice 378 81
OK1ASS nw OK1SX
OK1ASU Ing. Helemik Pavel Rýchorské sídliště 122 Svoboda nad Úpou 542 24
OK1ASV Silent key
OK1AT Dr. Benda Jiří Zelenečská 355/22 Praha 9 - Hloubětín 194 00
OK1ATL Sobotka Petr Družstevní 432 Doudleby nad Orlicí 517 42
OK1ATN Stínil Stanislav č.p. 220 Dolní Branná 543 62
OK1ATR Dolejší Dalibor Prachatická 19 České Budějovice 370 05
OK1ATT Silent key
OK1ATV Richter Zdeněk F.X.Šaldy 1185 Litvínov 6 436 06
OK1ATW Soukup Josef Nitranská 26 Praha 3 130 00
OK1ATX Tumajer Jan Brodec 761 Železný Brod 468 22
OK1ATY Stodola Jaromír Pražská 2819 Havlíčkův Brod 580 01
OK1AU Veit Stanislav Sídliště 1454 Lysá nad Labem 289 22
OK1AUB Erban Vladislav B.Němcové 696 Hostinné 543 71
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OK1AUC Liščák Josef Petrův Dvůr 66 Netolice 384 11
OK1AUK Hudec Jozef Na Líše 30 Plzeň 326 00
OK1AUN Žák Václav Fučíkova stezka 2830 Teplice 415 01
OK1AUP Ing. Přibyl Václav Jizerská 1300 Říčany u Prahy 251 01
OK1AUS Šťastný Robert č.p. 161 Bzová u Hořovic 267 43
OK1AUV Žibřid Vladimír Ve Lhotce 902/6 Praha 4 142 00
OK1AUX Meisel Bedřich Strojnická 218/25 Trutnov 541 01
OK1AUZ Brádle Zdeněk Kratonohy 156 Kratonohy 503 24
OK1AVI Ing. Vostruha Jiří 28.října 1260 Český Brod 282 01
OK1AVO Novotný Jaroslav ul.Míru 27 Moravská Třebová 571 01
OK1AVP Janovský Jan Tachovská 1 Plzeň 323 25
OK1AVR Němec Jan Revoluční 48A Jablonec nad Nisou 466 01
OK1AVY Frebort Dobroslav Žitná 1463 Chotěboř 583 01
OK1AW Káčerek Pavel Okružní 1176 Nejdek 362 22
OK1AWC Dusil Miroslav Jeseniova 152 Praha 3 130 00
OK1AWH Hrnčiřík Bohuslav Vítězná 16 Praha 1 118 00
OK1AWJ RNDr. Procházka Jaroslav Hošťálkova 55 Praha 6 169 00
OK1AWK Ing. Jiřík Miloš Těšínská 1411 Nová Paka 509 01
OK1AWO Suttner Stanislav Americká 32 Cheb 350 02
OK1AWR Zahradník Jiří Stromovka 338 Choceň 565 01
OK1AWU Hřebejk Miloš Nádražní 156 Jílové u Prahy 254 01
OK1AXA Ing. Vais Ladislav Ruská 457/131 Dubí 1 417 01
OK1AXB Ing. Černý Josef V Prokopě 1348 Čelákovice 250 88
OK1AXC Silent key
OK1AXF Silent key
OK1AXG Ing. Suchánek Bohumil Vrchoviny 113 Nové Město nad Metují 549 01
OK1AXK Metlička Jan Nerudova 1039 Jirkov 431 11
OK1AXL Fišer Josef Moskevská 98 Karlovy Vary 360 01
OK1AXZ Silent key
OK1AY Burian Josef Pod Makovým Vrchem 476 Holýšov 345 62
OK1AYA Hašek Silvestr Družstevní 276 Příbram V 261 05
OK1AYB Schneider Václav Třeboc 50 Řevničov 270 54
OK1AYD Pícha Josef Teplická 596/1 Bílina 418 01
OK1AYE Ing. Špinka Jiří Chelčického 1168 Louny 440 01
OK1AYF Dobeš Vladimír Kolence 72 Lomnice nad Lužnicí 378 16
OK1AYK Bauer Jaromír Vnitřní ul.83 Hlincova Hora - Kodetka 373 71
OK1AYN Lepša Vladislav U cihelny 440 Třeboň II 379 01
OK1AYU Ing. Draxler Petr Minská 2778 Tábor 390 05
OK1AYV Firle František Revoluční 1835/14 Litoměřice 412 01
OK1AYW Hlavatý Václav Pražská 199 Kralupy n.V.- Minice 278 01
OK1AYY Ing. Erben Jaroslav Levského 3186 Praha 4 143 00
OK1AYZ Jílek Pavel Kopeckého 20 Cheb 350 02
OK1AZ Silent key
OK1AZD Heřman Emil Horka 173 Černošice 252 28
OK1AZK Klempera Zdeněk Riegrova 1171 Rakovník 269 01
OK1AZR Ing. Svoboda Bohdan Amforová 1930 Praha 5 155 00
OK1AZZ nw OK1ZZ
OK1BAF Chlistovský Jan Zbožnice 3 Benešov u Prahy 256 01
OK1BAH Ing. Bednář Jiří Nosická 10 Praha 10 100 00
OK1BB Ing. Kadlčák Jaroslav P.O.Box 40 Český Brod 282 01
OK1BET Bečka Miroslav Příbramská 260 Rotava 357 01
OK1BI Borovička Jiří č.p. 141 Zdechovice 533 11
OK1BJH Havlík Josef Labská 3 České Budějovice 370 11
OK1BLU Kocián Milan Nad školou 435 Jablonné nad Orlicí 561 64
OK1BM Louda Jiří Pekařova 1052 Turnov 511 01
OK1BN Člupný Petr Jílovská 420/33 Praha 4 142 00
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OK1BO Kriváň Mikuláš kpt.Jaroše 2413 Tábor 390 03
OK1BOK Brokeš Miroslav Drahlín 4 Příbram I 261 01
OK1BP Silent key
OK1BPO Ing. Bílek Petr č.p. 22 Dolní Branná 543 62
OK1BQT Pešek Vlastimil Rolavská 1222 Nejdek 1 362 21
OK1BTW Ing. Nepožitek Jiří Bítovská 9/1227 Praha 4 140 00
OK1BWF Ing. Lipenský Ladislav T.G.Masaryka 45 Nové Město nad Metují 549 01
OK1CAG Ing. Říha Milan Nad vodovodem 2033/44 Praha 10 - Strašnice 100 00
OK1CAM Pecherová Olga Olešná 25 Nezvěstice 332 04
OK1CAU Svoboda Luboš Záměstí 108 Choceň 565 01
OK1CAV Pařízek Jiří Karlovice-Roudný 40 Turnov 1 511 01
OK1CBB Schejbal Jan Studentská 1528 Turnov 511 01
OK1CBI Homola Miloslav Klikorkova 2135 Kladno 272 01
OK1CBM Bartoš Michal č.p. 231 A Radvanice v Čechách 542 12
OK1CBR Beneš Roman Klicperovo nám. 49 Chlumec nad Cidlinou 503 51
OK1CC Hamšík Karel Trojská 195/88 Praha 7 171 00
OK1CCK Malkovský Zdeněk Dráchov 12 Soběslav 392 01
OK1CCM Kollmann Jan Vitorazská 421 Suchdol nad Lužnicí 378 06
OK1CCS Ing. Plesník Josef Ovesné Kladruby 62/E6 Mariánské Lázně 353 01
OK1CD Koranda Karel Sabinova 4 Praha 3 130 00
OK1CDA JUDr. Novotný Vladimír Jasmínová 191 Český Krumlov 381 01
OK1CDE Bitala Petr Branislavova 1419 Beroun 2 266 01
OK1CDG Krejčí Milan G.Holeky 603 Nýřany 330 23
OK1CDP Ing. Dohnal Pavel Jizerská 2909/16 Ústí nad Labem 400 11
OK1CDS Štuksa Daniel Milevská 837 Praha 4 - Pankrác 140 00
OK1CDT Schejbal Jakub Studentská 1528 Turnov 511 01
OK1CDU Váradi Petr Za kanálem 143 Stará Paka 507 91
OK1CEI Němeček Vlastimil Jiříkovská 14 Rumburk 408 01
OK1CF Matoušek Karel J.A.Komenského 614/518 Most 434 01
OK1CFK Culek František Náměstí mládežníků 676 Kralupy nad Vltavou 278 01
OK1CGA Toušek Martin Dlouhá 94 Prachatice 383 01
OK1CGQ Vlasák Pavel Pekárenská 2392 Žatec 438 01
OK1CGU Serenčéš Arpád Prusíkova 483/3 Klatovy 339 01
OK1CGV Silent key
OK1CH Češek Jan Rytířova 777 Praha 4 143 00
OK1CHC Drahokoupil Jiří Olešnice 52 Chlumec nad Cidlinou 503 51
OK1CHE Mgr. Pavlů Jiří KEVF MFF UK, V HolešovičkPraha 8 180 00
OK1CHL Chejnovský Miroslav Letná 1327 Vrchlabí 1 543 01
OK1CHM Mikeš Jan Tepelská 541/4 Mariánské Lázně 353 01
OK1CI Albrecht Josef Petrohradská 2388 Tábor 390 03
OK1CID Košťál Stanislav Jana Žižky 1198 Choceň 565 01
OK1CIG Koráb Zdeněk Obvodová 748/9 Ústí nad Labem 400 07
OK1CIS Ing. Salavec Jiří U Josefa 111 Pardubice 530 09
OK1CJ Cipra Jaroslav U Zeleného ptáka 12 Praha 4 148 00
OK1CJB Janata Jaroslav Dvořákova 1062 Říčany u Prahy 251 01
OK1CJJ Jaroš Jan Ke Kolodějům 149 Praha 9 - Běchovice 190 11
OK1CJN Ing. Němejc Jiří Pavlovská 7 Praha 6 162 00
OK1CJS Ing. Sobotka Jaroslav Na drahách 148 Vysoké Chvojno 533 21
OK1CKF Karásek František Horní ul. 195 Koloveč 345 43
OK1CKH Kula Vladimír Zbečník 4 Hronov 3 549 31
OK1CKV Kučera Václav Sídliště 597 Rožmitál pod Třemšínem 262 42
OK1CLA Cabicar Luděk č.p. 88 Vykáň 289 15
OK1CLD Calda Ondřej Kollárova 512 Choceň 565 01
OK1CLO Lorenc Ladislav Leštinka 27 Skuteč 539 73
OK1CLR Rozporka Ludvík Gagarinova 765 Liberec 6 460 07
OK1CLT Tomek Libor Brigádníků 41 Kosoř 252 26
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OK1CLZ Kratochvíl Zdeněk U hřiště 1800 Nymburk 288 00
OK1CMA Arnošt Martin Česká 921 Chrudim IV 537 05
OK1CMD Lebeda Luboš Havlíčkova 1960 Pardubice 530 02
OK1CMQ Ing. Cserge Gabriel Za Opusem 1230 Praha 5 156 00
OK1CMU Čepelák Petr Dobropolská 594 Kouřim 281 61
OK1CMV Malý Václav Palackého 847 Horažďovice 341 01
OK1CNM Marvan Jaroslav Zbořený Kostelec 99 Týnec nad Sázavou 257 41
OK1CNN Henzl Václav Machuldova 594/6 Praha 4
OK1COM Jareš Jan V jezírku 747 Průhonice 252 43
OK1COT Černý Ondřej Zámečnická 473 Trutnov 1 541 01
OK1CP Hříbal Ivan Azalková 1137 Praha 10 102 00
OK1CPB Slažanský Libor Haškova 937 Liberec 6 460 06
OK1CPR Ing. Pešek Radek Vajgar 591/III Jindřichův Hradec 377 04
OK1CPS Žižka Arnošt ČD 123 Police nad Metují 549 54
OK1CPU Heřmánek Miloslav U zámečku 465 Pardubice 530 03
OK1CR Ing. Kovářík František Milíře 95 Tachov 347 01
OK1CRA Český radioklub P.O.Box 69 Praha 1 113 27
OK1CRM Hálek Pavol 17.listopadu 254/4 Domažlice 344 01
OK1CRX Nárožná Katarína Bělá 87 Jevíčko 569 43
OK1CSS Synek Štěpán Ohradní 1345 Praha 4 - Michle 140 00
OK1CT Stein Miloš Pivovarská 206 Rokycany 337 01
OK1CTA Kilík Tomáš S.K.Neumanna 991/22 Ostrov nad Ohří 363 01
OK1CTM Drdlík Pavel Ruská 934 Litvínov 436 01
OK1CTT Ptáček Rostislav Havlíčkova 1142 Mladá Boleslav 293 01
OK1CU Vaníček Vítězslav Zahradní 447 Solnice 517 01
OK1CUV Hofbauer Zdeněk Na vinici 1094 Stříbro 349 01
OK1CV Silent key
OK1CVC Cvach Václav Za sídlištěm 2145 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1CVM Mgr. Ježková Martina Jelenice 1797 Česká Třebová 560 02
OK1CVP Červený Václav Janáčkova 47 Plzeň 323 22
OK1CY Silent key
OK1CYB Ing. Váňová Lenka Šluknovská 311 Praha 9 190 00
OK1CYC Přibyl Miroslav Jizerská 1300 Říčany u Prahy 251 01
OK1DAE Ing. Lebduška Petr Alej 17.listopadu 1573 Roudnice nad Labem 413 01
OK1DAH Dvořák Jan Rezlerova 287 Praha 10 - Petrovice 109 00
OK1DAI Jelínek Antonín U Dobřanských 5/271 Praha 1 110 00
OK1DAK Ing. Mašek Vladimír Na groši 14/1169 Praha 10 102 00
OK1DAM Schwarz Josef Jordana Jovkova 3254 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1DAR Satranský Jiří Bronzová 2026/33 Praha 5 155 00
OK1DAU Ing. Lukeš Jaroslav Hráského 1929 Praha 4 148 00
OK1DAV Liška Oldřich Strašnická 870/16 Praha 10 102 00
OK1DBF Kunzmann Otakar Havlíčkova 529 Mariánské Lázně 353 01
OK1DBK Špunda Jan Vehlovická 746/5 Praha 8 181 00
OK1DBL Burý Alexander Stehlíkova 1013 Praha 6 165 00
OK1DBP Silent key
OK1DBQ Kadeřábek Milan Pod lysinami 475/4 Praha 4 147 00
OK1DBS Tupý David Záhoří 35 Kardašova Řečice 378 21
OK1DBT Ing. Červa Zdeněk Mukařovská 3099/26 Praha 10 - Strašnice 100 00
OK1DBU Dvořák Ivan Chocholuškova 4/138 Praha 8 180 00
OK1DC Kopča Dušan Švabinského 556 Domažlice 344 03
OK1DCB Stárek František Rozsocha 15 Ústí nad Orlicí 562 01
OK1DCF Bohadlo Ladislav Jugoslávská 1540 Náchod 547 01
OK1DCI Vaňourek Jiří Churáňovská 2695/3 Praha 5 150 00
OK1DCK Červenka Ladislav Josefa Gabčíka 122 Tábor 390 03
OK1DCM Ing. Svejkovský Jiří Tenisová 961/9 Praha 10 102 00
OK1DCN Prokeš Josef Slavatova 1206 Praha 9 - Kyje 198 00
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OK1DCP Ing. Hruška František K Lipám 51 Praha 9 190 00
OK1DCR Mikše Petr Na Blanseku 28 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1DCS Ing. Jilek Václav České Chalupy 7 Křemže 382 03
OK1DCU Kolář Jaroslav V Podhájí 755/39 Ústí nad Labem 400 01
OK1DCV Šoul František Plzeňská 67 České Budějovice 370 04
OK1DCX Ing. Přibyl Vojtěch Lidická 41 České Budějovice 370 01
OK1DD Hradecký Josef Vochov č.118 Nýřany 330 23
OK1DDB Smola Jan Otakara Březiny 8 Františkovy Lázně 351 01
OK1DDC Šlisík Jindřich Nad nemocnicí 1578 Kadaň 432 01
OK1DDD Ing. Frejlach Karel Kněžskodvorská 19 České Budějovice 370 04
OK1DDG Čmel Pavel Koněvova 108 Praha 3 - Žižkov 130 00
OK1DDJ Šobr Karel Podmokly 9 Sušice 342 01
OK1DDP Patřičný Jiří Staré Hradiště 106 533 52
OK1DDQ Ing. Hujo Jiří Pod Vápenkou 303 Psáry 252 44
OK1DDV Ing. Pravda Vladimír Labská 3/1153 České Budějovice 370 11
OK1DDX Klinkáček Václav Příčná 1691 Kadaň 432 01
OK1DEC Rubeš Josef Jiráskova 261 Lužec nad Vltavou 277 06
OK1DEF Ing. Pleštil Zdeněk Bělá 41 Turnov 511 01
OK1DEK Dragoun Jaromír Severní sídliště III/č.675 Sedlčany 264 01
OK1DEM Havel Josef Třeboradická 1072 Praha 8 182 00
OK1DEP Nejedlo Radoslav č.p. 148 Malá Skála 468 22
OK1DEQ Silent key
OK1DEU Ing. Vrba Roman Zborovská 1087 Rychnov nad Kněžnou 516 01
OK1DFE Ing.CSc Smítková Eva U Mrázovky 5 Praha 5 150 00
OK1DFK Kočí František Lčovice 69 Čkyne 384 81
OK1DFR Ing. Tomáš Pavel č.p. 244 Kozolupy 330 32
OK1DFT Hron Antonín Švabinského 1703 Sokolov 356 05
OK1DG Ing. Otava Karel Poděbradova 1582/71 Lysá nad Labem 289 22
OK1DGT Hušek Zdeněk Hornoměcholupská 951/80 Praha 10 102 00
OK1DGU Studnička Vladimír Na valech 700/33 Litoměřice 412 01
OK1DGY Jordán Jindřich Říčanská 264 Jesenice 252 42
OK1DH Haszprunár Robert Budějovická 12 Praha 4 140 00
OK1DHA Šlechta Jiří Otavská 445 Sušice 342 01
OK1DHJ Hlavnička Jan Fingerova 7/2182 Praha 5 158 00
OK1DHM Silent key
OK1DHN Král Vladimír Teplická 421/116 Bílina 418 01
OK1DHP Augusta Petr Trnovanská 1281 Teplice 415 01
OK1DHR Ing. Rott Hilbert Koněvova 180 Praha 3 130 00
OK1DHZ Sazama Karel Heydukova 1368 Vlašim 258 01
OK1DIB Štětka Adolf Táborská 631 Týn nad Vltavou 375 01
OK1DID Štěpančík Vladimír V dolině 1155/2 Praha 10 101 00
OK1DIK JUDr. Vlček Karel K Matěji 2118/7 Praha 6 - Dejvice 160 00
OK1DIL Záhrobský Alois č.p. 242 Cerhovice 267 61
OK1DIP Kolovratník Miloslav Frýdštejn 119 Hodkovice nad Mohelkou 463 42
OK1DJD Douděra Josef Na Petřinách 314/90 Praha 6 162 00
OK1DJE Balák Josef Luková 57 Damníkov 561 23
OK1DJL Louda Josef Zenklova 70 Praha 8 180 00
OK1DJO Ing. Jančuška Martin Plickova 11/567 Praha 4 149 00
OK1DJS Štuksa Jan Milevská 837 Praha 4 140 00
OK1DJT Janíček Tomáš Loudova 8 Praha 3 130 00
OK1DJW Ing. Havel Jiří Zahrádkářská 552 Hradec Králové 15 503 11
OK1DKA Bartoš Bohuslav Lidická 859 Lanškroun 563 01
OK1DKB Ing. Svoboda Rudolf Křejpského 1525 Praha 4 149 00
OK1DKK Kaválek Jan Na mokřině 45 Praha 3 130 00
OK1DKM Kasalický Miloš Stropnická 18/357 Praha 9 - Kyje-Hutě 198 00
OK1DKO Mgr. Dvořák Karel Bohosudovská 1478 Teplice 415 01
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OK1DKP Kuna Josef Tupolevova 480 Praha 9 - Letňany 199 00
OK1DKR Kadeřábek Rudolf Hrubého 6/1203 Praha 8 182 00
OK1DKS Silent key
OK1DKU Větrovský Vladimír Výletní 357/20 Praha 4 142 00
OK1DKX Martinů Jaroslav Plzeňská 33 České Budějovice 370 04
OK1DLA RNDr. Aubrecht Luděk Evropská 2062/76 Praha 6 160 00
OK1DLB Barák Miloš Malá strana 15 Městec Králové 289 03
OK1DLJ Silent key
OK1DLS Štefka Miloslav Eiseltova 287 Polička 572 01
OK1DLY Oliberius Ladislav Kašovice 15 Sušice 342 01
OK1DLZ Zach Luboš Bojasova 1249 Praha 8 182 00
OK1DMB JUDr. Brunclík Miloš Smečenská 47 Slaný 274 01
OK1DMD Hašková Helena 28.října 21 Příbram VII 261 01
OK1DMM Mgr. Mihovič Miloš Hroznatova 487/15 Mariánské Lázně 353 01
OK1DMO Motejl Otakar Petra Bezruče 172 Křešice 411 48
OK1DMP Ing.CSc Pračka Milan Legií 1325 Říčany u Prahy 251 01
OK1DMQ Nárožný Drahomír Bělá 87 Jevíčko 569 43
OK1DMS Silent key
OK1DMT JUDr. Chadima Zdeněk Hřbitovní 1008 Ústí nad Orlicí 562 01
OK1DMU Ing. Škácha Jiří Petrské nám. 1 Praha 1 110 00
OK1DMW Svejkovská Milena Tenisová 961/9 Praha 10 102 00
OK1DMZ Macháček Jaroslav Roprachtice 241 Semily 513 01
OK1DN Ing. Vydra Václav V jezírkách 1544 Praha 4 149 00
OK1DNA nw OK1QT
OK1DNC Silent key
OK1DNG Ing. Vlčka Jiří U Velkého rybníka 23 Plzeň 301 62
OK1DNJ Ing. Němec Jaroslav Na vrstvách 6 Praha 4 140 00
OK1DNL Ságner Jiří V Zástruží 592 Solnice 517 01
OK1DNM Novotný Milan Dvořákova 883 Městec Králové 289 03
OK1DNS Frankovič Michal Františka Malíka 730/997 Most 434 01
OK1DNU Brož Bohuslav Řešovská 515/9 Praha 8 181 00
OK1DNV Novák Václav Koníčkovo nám. 616/8 Praha 8 182 00
OK1DNW Ing. Šolc Jaroslav Tesaříkova 5 Praha 10 100 00
OK1DNZ Ing. Zaněk Pavel Slovenská 518 Chrudim 537 05
OK1DO Ing. Jun Jiří Spojovací 951 Horní Slavkov 357 31
OK1DOA Devera Josef Dukelská 1854/14 Litoměřice 412 01
OK1DOB Ing. Bouška Otakar V háji 14 Praha 7 170 00
OK1DOF Ing. Antonín Petr Městečko Trnávka 4 569 41
OK1DOH Vladyka Jan Steinerova 601/18 Praha 4 149 00
OK1DOL Kule Libor č.p. 185 Kozolupy 330 32
OK1DOM Bečev Miroslav P.O.Box 14 Praha 54 150 04
OK1DOR Jurán Antonín Sládkovičova 1306/11 Praha 4 142 00
OK1DOS Hes Zděnek Pod pilami 1037 Sedlčany 264 01
OK1DOU Doubek Miloslav Milady Horákové 1906 Dvůr Králové n.Labem 544 01
OK1DOW Hanzal Vojta Levá 19 Praha 4 147 00
OK1DOY Pícha Zdeněk Zátiší 72 Košťany - Střelná 417 23
OK1DOZ Jánský Bedřich Družby 337 Pardubice 530 09
OK1DP Dvořák Petr Egyptská 1/648 Praha 6 160 00
OK1DPA Ing. Palcer Ladislav Kollárova 449 Lanškroun 563 01
OK1DPB Hess Tomáš 17.listopadu 421 Rožmitál pod Třemšínem 262 42
OK1DPF Fridrich Petr Arbesova 843 Říčany u Prahy 251 01
OK1DPO Horálek Josef Miletice 67 Velvary 273 24
OK1DPQ Radil Petr Alšova 237/111 Bílina 418 01
OK1DPR Peřt Ivan Nevanova 1037/16 Praha 6 163 00
OK1DPU Lamač Jan Wolkerova 1484/15 Teplice 415 01
OK1DPV Vojta Pavel Jizerská 329 Říčany u Prahy 251 01
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OK1DPX Ing. Prause Petr Q-klub, Březnická 135 Příbram III 261 01
OK1DQA Trykar Martin Jungmannova 2749 Žatec 438 01
OK1DQP Matějka Aleš Jiřího z Poděbrad 855 Hronov 549 31
OK1DQR Strouhal František Sídliště 417 Toužim 364 01
OK1DQT Mgr. Švarc Jiří Jiráskova 784 Klatovy 339 01
OK1DQV Sirový Miloš Hráského 1934 Benešov u Prahy 256 01
OK1DR Ing. Hold Jiří U Krčské vodárny 1133/61 Praha 4 140 00
OK1DRD Peroutka Miroslav Dolní Kasárna 604 Klecany 250 67
OK1DRF Silent key
OK1DRG Michálek Eduard Dr.E.Beneše 1039/21 Neratovice 277 11
OK1DRH Hadrovský Jiří Jihlavská 823/78 Praha 4 - Michle 140 00
OK1DRJ Řeřucha Jiří Kopeckého 27/1983 Praha 6 169 00
OK1DRQ Pok Pavel Sokolovská 59 Plzeň 323 12
OK1DRU Javůrek Rudolf V mezistanici 146 Svádov 403 22
OK1DRX Doubek Jiří Na Hájensku 243 Jíloviště 252 02
OK1DSA Krch Roman Lhotka 29 Lovosice 410 02
OK1DSD Šťáhlavský Daniel Norb.Frýda 1246/2 České Budějovice 370 05
OK1DSF Kotrba Karel Jagellonská 25 Praha 3 130 00
OK1DSI nw OK1SI
OK1DSN Strnad Michal Za zelenou liškou 1586/2a Praha 4 140 00
OK1DSP Špác Břetislav Svatováclavská 1003 Žatec 438 01
OK1DSS Seidel Sieghard č.p. 132 Desná v Jiz.horách III 468 61
OK1DSU Polesný Petr Augustinova 2066 Praha 4 148 00
OK1DSX Rejl Jaroslav S.K.Neumanna 1578 Litvínov 436 01
OK1DSZ Ing. Šebek Zdeněk č.p. 117 Všeradice 267 26
OK1DTM Bartoň Josef Staroměstské nám. 92/I Mladá Boleslav 293 01
OK1DTN Vrbacký Rudolf Hrubínova 1449 Hradec Králové 500 02
OK1DTP Luňák David U Šporky 185 Česká Lípa 470 01
OK1DTX Balejová Věra Škvárova 2372 Kladno 272 01
OK1DUG Ing. Prchal Petr Unčínská 1554 Teplice 415 01
OK1DUO Ing. Meduna Jaroslav Dukelská 505 Ústí nad Orlicí 562 01
OK1DUS Ing. Chrtek Martin Ortenovo nám. 12 Praha 7 170 00
OK1DUT Kosnar Jiří Regnerova 1199 Mladá Boleslav 293 01
OK1DUV Ing. Staněk Jiří Makovského 1340/14 Praha 618 163 00
OK1DUW Ing. Staněk Jiří Obránců míru 816 Bechyně 391 65
OK1DUZ Silent key
OK1DVA Havlišová Olga Makovského 1143 Praha 6 163 00
OK1DVB Bubla Václav nám.5.května 31 Holýšov 345 62
OK1DVG Gína Václav Lhota 1 Netvořice 257 44
OK1DVK Dr. Krob Vojtěch Papírníkova 5 Praha 4 142 00
OK1DVN Nýdl Vojtěch Masarykova 40 Hluboká nad Vltavou 373 41
OK1DVP Pirkl Valdemar Viklefova 4 Praha 3 130 00
OK1DVU Vedral Stanislav Veronské nám. 379 Praha 10 109 00
OK1DVW Melich Alois Lhotecká 286 Semily 2 513 01
OK1DVX Pásek Ladislav Písecká 10/2231 Praha 3 130 00
OK1DVZ Vápeník Zdeněk Nitranská 9 Praha 3 130 00
OK1DWC Voborník Milan P.O.Box 140 Náchod 547 01
OK1DWD Ročková Jarmila Chodská 414 Trutnov 541 01
OK1DWF Stýblo Karel Mannova 607 Týnec nad Labem 281 26
OK1DWZ Silent key
OK1DX Ing. Váchal Pavel Zahradní 511 Holýšov 345 62
OK1DXE Voldřich Václav Alfonse Muchy 415/21 Litoměřice 412 01
OK1DXF Kalousek Rostislav Kamenec 28 Holice 534 01
OK1DXI Pelc Miloslav č.p. 614 Desná v Jiz.horách II 468 61
OK1DXJ Zeman Ludvík Pod schody 515 Bechyně 391 65
OK1DXK Klíma Jiří Na výsluní 112 České Budějovice 10 370 10
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OK1DXL Karoch Jiří Obránců míru 815 Bechyně 391 65
OK1DXM Ing. Bukovský Jaromír Bukolská 773 Praha 8 - Bohnice 181 00
OK1DXO Ing. Šlapák Zbyněk Sekaninova 526 Hradec Králové 11 500 11
OK1DXR Ing. Váňa Pavel Habrová 3102 Teplice 415 01
OK1DXT Kelvicl Antonín Kollárova 578 Krupka 417 42
OK1DY Donát Kamil Pod sokolovnou 5 Praha 4 - Nusle 140 00
OK1DZ Silent key
OK1DZA Albrechtová Zdenka Petrohradská 2388 Tábor 390 03
OK1DZG Voltr Jiří Mládežníků 847 Třemošná 330 11
OK1DZH Zábranská Helena Jarníkova 1876 Praha 4 - Již.Město 148 00
OK1DZR Ing. Pěkný Luděk 5.května 22 Povrly 403 32
OK1DZV Silent key
OK1ED Pelzel Jan Tichá 1 Jablonec nad Nisou 2 466 02
OK1EE Picek Martin Na výsluní 1297/1 Neratovice 277 11
OK1EF Silent key
OK1EK JUDr. Pacovský František Rakovnická 1128 Blatná 388 01
OK1EM Merta Edvin Podviní 56 Litoměřice 412 01
OK1EO Novák Jaroslav Jetelová č.5 Plzeň 301 55
OK1EP Ing. Drahozal Karel Elektrárenská 239 Štěchovice 252 07
OK1ES Zabavík Josef Na křivině 1361/2 Praha 4 140 00
OK1EU Krutina Zdeněk Čílova 86/18 Praha 6 - Petřiny 162 00
OK1EV Bednář Jan Štítného 626 Dvůr Králové n.Labem 544 01
OK1FA Macháček Jaroslav Pod pensionátem 514 Dobřichovice 252 29
OK1FAC Kalousek Luboš Jiráskova 669 Benešov u Prahy 256 01
OK1FAG Trefný Jiří Zdiměřická 1428/11 Praha 4 149 00
OK1FAI Svoboda Václav Benešova 620 Kolín 2 280 02
OK1FAK Čáp Svojmír Hanžburského 75 Slaný 274 01
OK1FAM Šťastný Ludvík Bohuslava Martinů 11 Svitavy 568 02
OK1FAN Vitmajer František Litevská 2617/418 Kladno 2 272 01
OK1FAO Dolejší Jiří Pobřežní 46 Kutná Hora 284 01
OK1FAP Rybín Bohumil Kostěnice 147 Pardubice 530 02
OK1FAT Ing. Bureš Miroslav Lubná 242 Rakovník 270 36
OK1FAU Němec Jaroslav Dukelská 320 Milovice 289 23
OK1FAY Procházka Zdeněk Ke Kateřinkám 1410/15 Praha 4 - Již.Město 149 00
OK1FB Silent key
OK1FBD Silent key
OK1FBE Ing. Šefrna Václav Kruhová 580 Kamenice 251 68
OK1FBH Ing. Suchý Karel Horka 28 Přišimasy 281 72
OK1FBL Zahoutová Josefa Mánesova 427 Příbram II 261 01
OK1FBO Brenner Karel V zátiší 1018 Kralupy nad Vltavou 278 01
OK1FBU Fifka Dušan Pražského povstání 1800 Benešov u Prahy 256 01
OK1FBW Šimek Marcel Výstavní 1038 Vodňany 389 01
OK1FCA Antoš Stanislav Zelenohorská 499 Praha 81 181 00
OK1FCB Ing. Martinek Jiří Na Studánkách 936 Jaroměř 551 01
OK1FCF Kroutil Jiří Slunečnicová 1 Praha 10 106 00
OK1FCJ Ing. Spáčil Petr Ke škole 1398 Praha 4 149 00
OK1FCK Kárník Petr Radimova 27/136a Praha 6 169 00
OK1FCR Jelínek Vladimír Topolská 750 Chrudim II 537 05
OK1FCS Ing. Nekvasil Václav Františka Kriegela 2884 Mělník 276 01
OK1FCX Fišer Radovan Varšavská 4 Praha 2 120 00
OK1FDC Doškář František Laurinova 1020 Mladá Boleslav 293 01
OK1FDE Janďourek Radoslav Jiskrova 153 Brandýs nad Orlicí 561 12
OK1FDL Silent key
OK1FDN Rudolf František č.p. 39 Poběžovice u Přelouče 535 01
OK1FDR Drahozal Radim Elektrárenská 239 Štěchovice 252 07
OK1FDS Stuchlý Dalibor Na Výsluní 738 Boršov nad Vltavou 373 82
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OK1FDW Silent key
OK1FDY Javůrek Rudolf SNP 2394/3 Ústí nad Labem 400 11
OK1FDZ Slunečko Pavel ČSLA 1856 Most 434 01
OK1FEB Silent key
OK1FED Mareš Josef Píškova 1961 Praha 5 155 00
OK1FEK Ing. Krsek Jaroslav Tuchorazská 423/3 Praha 10 108 00
OK1FEN Ing. Švarc Robert Vítězovská 45 Velim 281 01
OK1FET Běhal Vladimír Kolonie u obecní cihelny 5 Praha 10 108 00
OK1FFD Jaroš Václav Chebská 219 Aš 352 01
OK1FFE Ing. Smítka Josef U Mrázovky 5 Praha 5 150 00
OK1FFH Ing. Ambrož Mojmír Vendolí 58 569 14
OK1FFP Wiewegh Jindřich Trnavská 2618/2 Praha 4 141 00
OK1FFR Hejkrlík Rudolf Nad pískovnou 736/22 Praha 4 - Krč 140 00
OK1FFS Ing. Fukač Petr V zátiší 971/1 Ústí nad Labem 400 01
OK1FFU Chvátal Petr Husova 1066 Louny 440 01
OK1FFV Marišler Jaromír č.p. 179 Klenčí pod Čerchovem 345 34
OK1FFW Polanský Pavel č.p. 266 Klenčí pod Čerchovem 345 34
OK1FFY Nejedlová Helena č.p. 148 Malá Skála 468 22
OK1FGA Kubíček Josef č.p. 105 Šanov 561 69
OK1FGB Ing. Ježek Bohuslav Vlnařská 706 Liberec 6 460 01
OK1FGE Macoun Vladimír Ralsko-Ploužnice 345 Mimoň 471 24
OK1FGF Holešovská Jiřina Formánkova 506 Hradec Králové 11 500 11
OK1FGH Železo Miroslav č.p. 338 Deštné v Orl.horách 517 91
OK1FGN Kříž Karel Vančurova 229 Horšovský Týn 346 01
OK1FGS Mgr. Petránek Karel Pod Homolkou 1945 Náchod 547 01
OK1FGU Souček Rudolf Langrova 795 Červený Kostelec 549 41
OK1FGX Silent key
OK1FGY Salfický Josef Karla Čapka 1064 Přelouč 535 01
OK1FGZ Čermák Ladislav Havlíčkova 390 Přelouč 535 01
OK1FHA Ing. Hýbl František Jažlovická 1323 Praha 4 149 00
OK1FHB Silent key
OK1FHD Chroust Josef Armádní 502 Milovice 289 23
OK1FHE Ing. Horčička Eduard Hlavní 33 Dalovice 362 63
OK1FHF Hrubec František Západní 2816 Varnsdorf 407 47
OK1FHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06
OK1FHI Štolfa Radek č.p. 187 Polevsko 471 16
OK1FHM Silent key
OK1FHP Hašek František 28.října 21 Příbram VII 261 01
OK1FHT Rubáš František Drahotínská 5 Praha 5 155 00
OK1FHW Štelcl Vladimír tř.ČSA 3128 Kladno 272 01
OK1FI Hodák Václav Pražská 70 Brandýs nad Labem 250 01
OK1FII Kozlík Vladimír Jezerní 373 Mšeno 277 35
OK1FIK Ing. Kubík Vladislav Jabloňová 558/5 Karlovy Vary 360 17
OK1FIM Šrajbr Vlastimil Vítězná 149 Kutná Hora 3 284 03
OK1FIR Vorlíček Václav Žižkova 1533 Slaný 274 01
OK1FIV Vrba Ivan V lukách 284 Český Brod 282 01
OK1FIY Zeman Zdeněk Gagarinova 1213 Přelouč 535 01
OK1FJB Ing. Brodníček Jan V lukách 2166 Rakovník 269 00
OK1FJD Beran David Dolní Kamenice 55 Holýšov 345 62
OK1FJJ Janda Josef Osvobození 20 Stochov 273 03
OK1FJK Král Jan J.Ditricha 21 České Budějovice 370 08
OK1FJN Nikodem Josef Podmokly 71 Sušice 342 01
OK1FJP Polívka Jindřich Ohradní 1361 Praha 4 140 00
OK1FJS Scháněl Jaroslav Šantrochova 427 Hradec Králové 11 500 11
OK1FJW Ing. Koutek Bohuslav Potoční 35 Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
OK1FJX Lufinka Jindřich č.p. 274 Zásada 468 25


12 z 56







OK1FKD Köváry Josef Na Podlesí 1428 Kadaň 432 01
OK1FKF Rada Karel Kšice 20 Stříbro 349 01
OK1FKH Svoboda Jaroslav Nerudova 1039 Jirkov 431 11
OK1FKI nw OK1KI
OK1FKL Lettl Karel Karolíny Světlé 1136 Starý Plzenec 332 02
OK1FKR Krupka Josef č.p. 39 Libočany 439 75
OK1FKV Pohanka Petr Jahodová 285 Karlovy Vary - Doubí 360 07
OK1FL Zedník Josef Na Petřinách 24 Praha 6 162 00
OK1FLB Labuť Vladimír Písty 35 Budyně nad Ohří 411 18
OK1FLC Valo Michal Za školou 591 Lužná v Čechách 270 51
OK1FLK Hotmar Vladimír P.O.Box 56 Chodov u K. Varů 357 35
OK1FLR Dr. Rob Ladislav Bělohorská 137 Praha 6 169 00
OK1FLT Taurek Lubomír č.p. 402 Desná v Jiz.horách I 468 61
OK1FLX Šanda Martin Bílá 1969 Náchod 547 01
OK1FLY Ing. Hájek Karel Trojská 377/149 Praha 7 - Troja 171 00
OK1FM Ing. Gütter Milan Karafiátová 23 Plzeň 326 00
OK1FMD Dostálek Martin Pardubická 1456 Přelouč 535 01
OK1FMF Ing. Brynda Milan Vojanova 940 Kladno 2 272 01
OK1FMG Hoffmann Vítězslav Moskevská 5/5 Most 434 01
OK1FMJ Motyčka Josef U stadionu 440 Jablonné nad Orlicí 561 64
OK1FML Fajman Ladislav Sídliště 1112 Stará Boleslav 250 02
OK1FMS Struna Martin č.p. 268 Předměřice nad Labem 503 02
OK1FMU Špryňar Jiří Lečkova 15 Praha 4 149 00
OK1FMX Maxima Milan blok 5/70 Bečov u Mostu 435 26
OK1FMY Soukup Miloš Pavlíkova 603 Praha 4 - Kamýk 142 00
OK1FN Silent key
OK1FNA Lehký Vladimír Hostinského 1535/9 Praha 5 155 00
OK1FNI Koudelka Miloslav Větrná 865/44 České Budějovice 370 05
OK1FNS Člupná Zlata Jílovská 420/33 Praha 4 142 00
OK1FNT Ing. Krbeček Tomáš Bradlec - K Rybníčkům 176 Kosmonosy 293 06
OK1FNV Náděje Jiří Na Skalce 630 Velim 281 01
OK1FNX Ing. Filip Vladimír Na Leškově 243 Neveklov 257 56
OK1FOD Werner Oldřich Masarykova 232 Broumov 550 01
OK1FOG Chwistek Jan Na kotli 1169 Hradec Králové 500 09
OK1FOK Silent key
OK1FOM Vávra Václav Jičínská 1048 Mladá Boleslav 293 01
OK1FOU Vavruška Jindřich Všetatská 20/13 Praha 9 - Miškovice 196 00
OK1FOX Kučka Jiří Václavská 728 Roztoky u Prahy 252 63
OK1FP Pokorný František Vilémov 80 Humpolec 396 01
OK1FPA Antoško Petr Mlýnská 253 Velké Březno 403 23
OK1FPD Ing. Duňka Petr Maršovice 169 Jablonec nad Nisou 468 01
OK1FPE Vogel Martin Ke Kateřinkám 1406/7 Praha 4 - Chodov 149 00
OK1FPG Pešl Jiří Josefa Hloucha 11/323 České Budějovice 370 10
OK1FPI Komanec František Cimburkova 16 Praha 3 130 00
OK1FPL Procházka Liboslav Řestoky 135 Chrast u Chrudimě 538 51
OK1FPM Pančocha Miroslav Pražského povstání 1800 Benešov u Prahy 256 01
OK1FPQ Šafránek Ladislav Ševčíkova 2017/2a Teplice 415 01
OK1FPR Příhoda Miloš Okružní 331 Solnice 517 01
OK1FPS Siňor Pavel V Štíhlách 1311 Praha 4 142 00
OK1FQT Capoušek Karel č.p. 157 Horní Lánov 543 41
OK1FR Balek František Mládežnická 1238 Strakonice I 386 01
OK1FRA Drbal Josef č.p. 67 Oleška 281 62
OK1FRE Čejka František Nábřeží krále Jiřího 10 Choceň 565 01
OK1FRG Jelínek Petr Jabloňová 824 Chrudim IV 537 01
OK1FRJ Rybák Josef Vižina 52 Hostomice 267 29
OK1FRN Děkan Martin U Kombinátu 414/11 Praha 10 100 00
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OK1FRO Ing. Mrázek František Střimelická 2494/6 Praha 4 141 00
OK1FRT Vondrák Ladislav Anglická 2528 Kladno 272 01
OK1FRU Ing. Moliš Pavel Ke Světici 1972 Brandýs nad Labem 250 01
OK1FRZ Szobonya Vladimír Brněnská 17 Plzeň - Vinice 323 00
OK1FSA MUDr. Skřivánek Antonín Galandova 1243/23 Praha 6 - Řepy 163 00
OK1FSD nw OK1SP
OK1FSM Černý Jiří č.p. 103 Tehov 251 01
OK1FST Valenta Štefan Rovná 232 Příbram V 261 01
OK1FSX Bc. Koželuh Tomáš Sokolovská 2363 Tábor 390 03
OK1FT Deutsch Jiří č.p. 4/261 Vrchlabí 543 02
OK1FTD Ruzha Michael Urbinská 142 Český Krumlov 381 01
OK1FTG Med Karel Puškinská 577 Kutná Hora 284 01
OK1FTH Halák Pavel U Nadjezdu 187 Kutná Hora 3 284 03
OK1FTJ Ing. Tichý Jiří Bilejova 413 Stráž nad Nisou 463 03
OK1FTM Fidra Jaroslav 17.listopadu 1293 Mladá Boleslav 293 01
OK1FTS Macháček Jaroslav Na občinách 966 Hradec Králové 500 09
OK1FTV Mejstřík Vladimír Mládežnická 1271 Mladá Boleslav 293 01
OK1FTW Doffek Jiří Josefa Stříbrného 63 Lidice 273 54
OK1FUA Huml Martin Tibetská 807/7 Praha 6 160 00
OK1FUK Uher Kamil Letců R.A.F. 1934 Nymburk 288 02
OK1FUU Chmára Michal Poljanovova 3241 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1FUW Umlauf Jaroslav Kojetická 1207 Neratovice 277 11
OK1FV Vomočil Václav Dukelská 977 Litomyšl 570 01
OK1FVD Silent key
OK1FVI Valtr Vítězslav Míru 772 Kaplice 382 41
OK1FVN Votápek Jakub Dělnická 8 Karlovy Vary 360 05
OK1FVS Sadílek Václav Hradební 68 Příbram I 261 01
OK1FVT Silent key
OK1FVU Ing. Uhlíř Vladimír Na Březince 24 Praha 5 150 00
OK1FVV Ing.CSc Váňa Vladimír Tyršova 438 Zeleneč 250 91
OK1FW Vít František Volgogradská 32/76 Liberec 9 460 07
OK1FWA Šíma Ladislav Pražská ul.113 Čáslav 286 01
OK1FWF Weigend František Lesov 71 Karlovy Vary 1 360 01
OK1FWI Rybnikár Pavel Závodu Míru 1858 Pardubice 530 02
OK1FWO Ing. Voleš Ondřej V Jehličině 730 Praha 9 - Klánovice 190 14
OK1FWQ Hilburger Josef Odlehlá 320 Praha 9 190 00
OK1FWS Fekiač Jozef Výškov 10 Chodová Planá 348 13
OK1FWU MUDr. Vicková Dana Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01
OK1FWW Kotek Miroslav Ke Kotlářce 1147/14 Praha 5 150 00
OK1FXF Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 Praha 4 140 00
OK1FXK Císař Vítězslav Sázava 61 Pelhřimov 393 01
OK1FYY Zima Vladimír Střed 2574 Mělník 276 01
OK1FZH Ing. Hampeis Zdeněk Pražská 254 Kolín II 280 02
OK1FZK Kubásek Zdeněk Nad tratí 38 Lštění 257 22
OK1FZT Zedník Jan V klidu 2 Ústí nad Labem 400 11
OK1GD Silent key
OK1GF Holešovský Zdeněk Formánkova 506 Hradec Králové 11 500 11
OK1GI Novotný Vojtěch Dukelská 492 Ústí nad Orlicí 562 01
OK1GK Novák Pavel Na Farkáně III/281 Praha 5 150 00
OK1GKO Goldberg Kurt Havlíčkova 21 Krásná Lípa 407 46
OK1GM Ing. Linhart Petr Na Chmelnici 126 Slaný 274 01
OK1GMB Stránský Bohumil č.p. 22 Prosečné 543 73
OK1GMR Rázl Milan Květnov 24 Havlíčkův Brod 580 01
OK1GP Steidl Gerhard Nerudova 146/10 Karlovy Vary 17 360 17
OK1GPC Vacek Stanislav Pivovarská 161 Králíky 561 69
OK1GR Silent key
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OK1GS Ing. Mašín Miroslav Dlouhá 88 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1GSB Sůsa Jan Na Vyhlídce 936 Sedlčany 264 01
OK1GT Žižka Jiří č.p. 241 Bílá Třemešná 544 72
OK1GU Gütter Pavel Suvorovova 622/IV Klatovy 339 01
OK1HA PhDr. Kudr Karel Vysočanská 232 Praha 9 190 00
OK1HAB Haberzettl Josef Plachého 4 Plzeň 301 25
OK1HAI Kubíček Alois Čechova 427 Lišov 373 72
OK1HAK Kuthejl Milan Boršovská 11 České Budějovice 370 07
OK1HAL Plaszová Jitka Jabloňová 1630 Tachov 347 01
OK1HAM Weiss Vlastimil Za nemocnicí 1063 Sedlčany 264 01
OK1HAN Ing. Hanáček František Spojovací 508 Velká Dobrá 273 61
OK1HB Melmer Rudolf Křenovice 81 Dubné 373 84
OK1HBB Novotný Jiří Livornská 424 Praha 10 109 00
OK1HBJ Zeman Josef Tržní 644 Strakonice I 386 01
OK1HBO Dutka Josef Bydlinského 1156/14 Tábor 390 02
OK1HBT Ing. Dolejš Petr Písecká 2 České Budějovice 370 11
OK1HC Vaněček Vlastimil Klec 72 Lomnice nad Lužnicí 378 16
OK1HCA Mareš Alois Ratibořice č.p. 24 Mladá Vožice 391 43
OK1HCC Kapitán Václav Truhlářská 2160 Písek 397 01
OK1HCD Stropek Stanislav Františka Halase 18 České Budějovice 370 08
OK1HCF Burian Otakar Lidická 18 České Budějovice 370 01
OK1HCG Křenek Karel Nevanova 1035/20 Praha 6 163 00
OK1HE Šikýř Josef Pod lékárnou č.1 České Budějovice 370 06
OK1HEH Horský Eduard Škroupova 599 Chrudim III 537 01
OK1HF Tovaryš Milan Pod Třebešínem 3063/3 Praha 10 100 00
OK1HFE Ing. Smítka Jiří U Mrázovky 5 Praha 5 150 00
OK1HFP Pahorecký František č.p. 63 Částkov 348 01
OK1HGB Hegenbart Bedřich Čsl.partyzánů č.p. 358 Děčín - Boletice 407 11
OK1HH Ing. Janda František Guthova 266 Ondřejov 266 251 65
OK1HIR Ruská Jindřiška Sadová 530 Holýšov 345 62
OK1HJ Havel Stanislav Bělocerkevská 1048/5 Praha 10 100 00
OK1HJI Matějíček Jiří Popradská 1274 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1HJP Padevět Jaroslav Na vrstevnici 9 Praha 4 - Krč 140 00
OK1HJV Hospergr Jaromír Náměstí 9 Trhový Štěpánov 257 63
OK1HJZ Záleský Jiří Žitná 646 Klášterec nad Ohří 431 51
OK1HK Šubrt Rudolf Horní Sytová 20 Víchová nad Jizerou 512 41
OK1HKF Franc Jaroslav Štefánikova 323 Hradec Králové 500 11
OK1HKM Silent key
OK1HKW Hejtman František Kumburská 1401 Nová Paka 509 01
OK1HL Rozsévač Jaroslav Havlíčkova 623 Sedlčany 264 01
OK1HLB Balík Ladislav U vrby č.p.46 Praha 9 - Běchovice 190 11
OK1HLS Srb Ladislav Jiráskova 707 Horažďovice 341 01
OK1HMB Bc. Heindl Michal Brožíkova 3 Karlovy Vary 360 01
OK1HMD Hajpišl Martin K Chaloupkám 93 Stěžery 503 21
OK1HMN Novotný Martin U líhní 368 Praha 4 - Libuš 142 00
OK1HMP Prokop Martin Slezanů 15 Praha 6 169 00
OK1HMV Vítovec Michal Koněvova 246 Praha 3 130 00
OK1HOC Skála Petr Vorlešská 259 Dvůr Králové n.Labem 544 01
OK1HPS Šemelík Miroslav Nad Úžlabinou 453 Praha 10 108 00
OK1HPX Horák Petr Veslařská 3254 Mělník 276 01
OK1HQ Hanáková Libuše Svatopluka Čecha 586 Jaroměř 1 551 01
OK1HR Silent key
OK1HRA Pech Daniel Vaněčkova 2671 Rakovník 269 01
OK1HRR Němeček Václav P.O.Box 10 Praha 912 190 12
OK1HSF Ing. Machyl Petr Keplerova 709/24 Ústí nad Labem 400 07
OK1HSJ Slezák Jan č.p. 61 Velká Jesenice 552 24


15 z 56







OK1HSK Plecháček Jan Na drahách 12 Vysoké Chvojno 533 21
OK1HSL Haška Štefan Švabinského 549 Domažlice 344 01
OK1HSV Kolář Stanislav Zahradní 1085/II Třeboň 379 01
OK1HT Ing. Hustoles Petr Tuklaty 51 Úvaly 250 82
OK1HTM Bartoňová Petra Staroměstské nám. 92/I Mladá Boleslav 293 01
OK1HTP Mgr. Tomanová Hana Zborovská 1128 Písek 397 01
OK1HTV Voda Tomáš Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1HVP Silent key
OK1HWB Plášil Michal P.O.Box 29 Pacov 395 01
OK1HWI MUDr. Bobek Milan Husova 1359 Turnov 511 01
OK1HWS Engl Rudolf Peškova 531
OK1HWU Vicek Jiří Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01
OK1HWW Silent key
OK1HX Ing. Hozman Jaroslav Husova 372 Poděbrady 290 01
OK1HXZ Bruna Petr Plynárenská 1482 Slaný 274 01
OK1HYN Havliš Hynek Makovského 1143 Praha 6 163 00
OK1IA Moskovský Jan Čajkovského 923 Hradec Králové 9 500 09
OK1IAA Silent key
OK1IAB Patka Miroslav Markova 572 Kdyně 345 06
OK1IAL Plasz Pavel Jabloňová 1630 Tachov 347 01
OK1IAO Šroub Jaroslav Hradecká 348 Stod 333 01
OK1IAS Rytíř Václav Šeříková 10 Cheb 350 02
OK1IAT Hradil Josef Družstevní č.4 Cheb 350 02
OK1IAY Aksamit Miroslav Černovice 8 Pernarec 330 36
OK1IBB Plojhar František Markova 560 Kdyně 345 06
OK1IBK Kuzebauch Bohumil B.Němcové 1633 Kraslice 358 01
OK1IBM Novák Petr Vikova 473 Slaný 274 01
OK1IBQ Černý Karel Pod vodojemem 787 Horažďovice 341 00
OK1IDP Rail Zbyněk Na pískovně 654 Liberec 14 460 14
OK1IDZ Koudela Zdeněk Erbenova 804 Neratovice 277 11
OK1IE Bartoš Jan V.Talicha 15 České Budějovice 370 05
OK1IEC Ing. Bílek Jiří Západní 63 Bystřany 417 61
OK1IEF Mikolášek Vítězslav č.p. 6 Řehlovice 403 13
OK1IEI Šnejdárek Ivan Podlešínská 3 Praha 6 169 00
OK1IEP Benedikt Eduard Husova 1044 Přeštice 334 01
OK1IES Soběhart Emanuel Brnířov 16 Kdyně 345 06
OK1IF Dr.Ing. Stejskal Milan Vlčí vrch 669 Liberec 15 460 15
OK1IFT Nešpor Martin Heydukova 401 Skuteč 539 73
OK1IFZ Ing. Zákružný František Nádražní 756 Sušice II 342 01
OK1IG Silent key
OK1IGO Matyáš Petr Pražská 2883 Česká Lípa 470 01
OK1IGZ Šašek Zdeněk Heroldova 727 Rakovník 269 01
OK1IHB Fořtová Darina Družstevní 643 Štětí 411 08
OK1IHG Hrbková Hana Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06
OK1II Kolomý Jan Poděbradova 871 Lanškroun 563 01
OK1IIJ Řezníček Jan Čapkova 841 Bílina 418 01
OK1IIN Kelin Alexej Školská 286 Líbeznice 250 65
OK1IIV Veselý Ivo Třešňová 620 Liberec 14 460 14
OK1IJ Silent key
OK1IJC Mička Milan Gagarinova 771 Liberec 7 460 07
OK1IJD Silent key
OK1IJK Janoušek Karel Kbel č.p. 42 Švihov 340 12
OK1IJS Suda Josef Procházkova 271 Klatovy II 339 01
OK1IJV Ing. Velebil Jaroslav Fügnerova 874 Vrchlabí 543 01
OK1IK Ing. Juranek Vladimír nám.T.G.Masaryka 1412/58 Poděbrady 290 01
OK1IKE Hellebrand Jiří U Elektrárny 430 Vrané nad Vltavou 252 46
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OK1IKK Kulhavý Zdeněk Janovského 10/1116 Praha 7 170 00
OK1IKP Pochyla Karel Lidická 17 Karlovy Vary 360 20
OK1IKQ Kosina Petr Hlavní 23/13 Chýně 253 01
OK1ILB Buriánek Ladislav Letná 307 Semily 2 513 01
OK1IM Soukup Jiří Hrusická 2524 Praha 4 141 00
OK1IMC Černý Milan Na Farkáně I.  145/14 Praha 5 150 00
OK1INE Polan Miroslav Dánská 2018 Kladno 272 01
OK1ING Štangler Pavel Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64
OK1INO Šturc David Příkrý 69 Semily 513 01
OK1INT Novák František Pod skalkou 1359 Liberec 30 463 11
OK1IO Knejfl Jiří Sadová 15 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1IOA Ing. Jelínek Jaroslav 5.května 478 Chrast u Chrudimě 538 51
OK1IOK Ing. Končický Oldřich Rooseweltova 703/IV Chlumec nad Cidlinou 503 51
OK1IPE Palák Eduard Libušina 165 Bechyně 391 65
OK1IPS Ing. Strahlheim Pavel Pražská 303 Bystřany 417 61
OK1IPT Petrů Josef Za tratí 1511 Náchod 547 01
OK1IPV Voda Petr Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1IQN Neubauer Karel Skupova 2524 Louny 440 01
OK1IR Páv Jan U Opatrovny 3 Liberec 4 460 01
OK1IRZ Knap Jaroslav Závodu Míru 822/73 Karlovy Vary 360 17
OK1ISC Šípek Ivo Na Křivce 1307/70 Praha 10 101 00
OK1ISH Hanzl Stanislav Švabinského 1728 Sokolov 356 05
OK1ISW Farkaš Pavel nám.9.května 192 Pardubice 533 51
OK1ITK Ing. Kotýnek Petr Ladova 1468 Benešov u Prahy 256 01
OK1IUO Seidl Alexandr U hřiště 1351 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1IVF Matouš Václav Vláskova 15 Praha 4 - Chodov 148 00
OK1IVI Tulaková Ivana Bítouchov 125 Semily 513 01
OK1IVO Kolbaba Jan Smetanova 468 Jablonné v Podještědí 471 25
OK1IVP Pajdar Václav Chodov č. 3 Trhanov 345 33
OK1IVR Silent key
OK1IVU Veselý Vladimír E.Krásnohorské 21 Plzeň 323 11
OK1IVW Werner Vlastimil Tachovská 49 Plzeň 1 323 25
OK1IVZ Mgr. Zubr Vladislav Sezemická 460 Hradec Králové 500 11
OK1IW Lukeš Milan Kašparova 519 Liberec 25 463 12
OK1IWC via OK1WT
OK1IWI Ing. Synek Jaromír Klatovská 373 Janovice nad Úhlavou 340 21
OK1IWN Chroust Jan Jeronýmova 648 Libochovice 411 17
OK1IWP Wanková Alena Na Hačkách 3 Plzeň 326 00
OK1IWR Ing. Wija Radek Obránců míru 816 Bechyně 391 65
OK1IWS Schuldes Wolfgang č.p. 32 Líšťany 330 35
OK1IZK Kopičová Eliška U Bažantnice 788 Heřmanův Městec 538 03
OK1JAE Sobíšek Jiří Radětice 23 Bechyně 391 65
OK1JAF Konrád František Veselí 6 Přelouč 535 01
OK1JAM Šmejkal Ladislav Rumjancevova 1233/17 Liberec 1 460 01
OK1JAX Braniš Pavel Poštovní 427 Krupka 417 41
OK1JB Burcar Jaroslav Plzeňská 58 České Budějovice 370 04
OK1JC Cuc Jan K hájku 1721 Nová Paka 509 01
OK1JCF Štícha Pavel Klíšská 995/133 Ústí nad Labem 400 01
OK1JCI Sýkora Jiří Celní 213 Varnsdorf 407 47
OK1JCQ Slivič Jaroslav Velká hradební 17/62 Ústí nad Labem 400 01
OK1JDF Dobiáš Jiří Palackého 2548 Pardubice 530 02
OK1JDJ Doležal Jiří Ve strži 6 Ústí nad Labem 400 01
OK1JDU Paus Josef Hoření 2436/9 Ústí nad Labem 11 400 11
OK1JDZ Ing. Juračák Stanislav Písecká 911 Bechyně 391 65
OK1JEE Ing. Ježek Bohumil Heydukova 1875/8 Litoměřice 412 01
OK1JEG Šimon František Severní 1539 Chotěboř 583 01
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OK1JFF Džus Petr Dobrovítova Lhota 28 Trpišovice 584 01
OK1JFH Cink Josef http://baf.cz/cink
OK1JFM Silent key
OK1JFP Pěkný Pavel 5.května 224 Povrly 403 32
OK1JH Helebrandt Jiří Školní 1 Netvořice 257 44
OK1JHF Ing. Jebavý Josef Zahradní 660 Jilemnice 514 01
OK1JHH Hampejsová Helena Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1JHM Holka Milan Topolčianská 425/16 Litoměřice 412 01
OK1JHQ Hampejs Jaroslav Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1JHU Pfauser Jaroslav P.O.Box 30 Jindřichův Hradec 377 01
OK1JIA Šubrt Jiří Nemocniční 1399 Varnsdorf 407 47
OK1JIC Ing. Čermák Jiří Krausova 604/19 Praha 9 - Letňany 199 00
OK1JIG Grof Jiří Horní Nová Ves 155 Lázně Bělohrad 507 81
OK1JIM Krejčí Jaroslav Tolstého 9/1200 Ústí nad Labem 400 03
OK1JIR Zatloukal Jiří Seifertova 2190 Varnsdorf 407 47
OK1JIX Socha Josef Svárovská 39 Liberec XXII 460 10
OK1JJF nw OK1IF
OK1JJT Bernáčková Jana Husova 183/6 Trutnov 541 01
OK1JK Kepič Jan Jizerská 41 Ústí nad Labem 400 11
OK1JKA Mgr. Korbel Adam Kollárova 2576 Varnsdorf III 407 47
OK1JKM Ing. Krejčí Miloslav Sulova 1248 Praha 5 156 00
OK1JKN Kučera Bohuslav Osečnice 57 Skuhrov nad Bělou 517 03
OK1JKP Kovář Petr Jeronýmova 15 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1JKR Frýda Zdeněk Maxe Švabinského 2 Teplice 1 415 01
OK1JKT Tvrdý Karel nám.Dr.E.Beneše 108 Jirkov 431 11
OK1JKU Dr. Kylsán Pavel Radošov 145 Kyselka 362 72
OK1JLO Lom Martin Brunclíkova 9 Praha 6 - Břevnov 162 00
OK1JLZ Zahradil Vladimír č.p. 92 Řehlovice 403 13
OK1JM Matouš Jiří Úlibická 882/1 Praha 9 197 00
OK1JMB Janešík Miroslav Budějovická 525 Borovany 373 12
OK1JMD Ing. Krupička Martin Plešivecká 1598/11 Litoměřice 412 01
OK1JME Chamer Arnošt Dolánky 12 Bakov nad Jizerou 294 01
OK1JMI MUDr. Koťátko Miroslav V Zátočině 545 Liberec 11 460 01
OK1JMJ Jenček Miroslav Škrétova 10 Litoměřice 412 01
OK1JMM Silent key
OK1JMO Miksa Miroslav č.p. 191 Úsobí 582 54
OK1JMP Kozelka Petr Paseky 84 Protivín 398 11
OK1JMS Skřivanec Milan Ruprechtická 1166/52 Liberec 1 460 01
OK1JMW Mařík Pavel Na piketě 540/III Jindřichův Hradec 377 01
OK1JMX Větrovec Miroslav P.O.Box 107 Plzeň 1 304 07
OK1JMZ Linduška Zdeněk Sídliště Pražská 2782 Havlíčkův Brod 580 01
OK1JNB Novák Jan Horní Sloupnice 9 Sloupnice 565 53
OK1JNL Rössler Jaroslav Větrná 2716/8 Ústí nad Labem 400 11
OK1JNQ Nepraš Josef Okružní 377 Sázava 285 06
OK1JNU Bárta Václav Pozorka 84 Nejdek 362 21
OK1JNW Bárta Lukáš Pozorka 84 Nejdek 362 21
OK1JOY Pícha Miroslav Čapkova 845 Bílina 418 01
OK1JPB Beckert Petr Studánka 365 Varnsdorf 3 407 52
OK1JPH Poslt Jiří č.p. 68 Huť 468 26
OK1JPO Oppl Petr Stará 2470/43 Ústí nad Labem 400 11
OK1JQD Němec Jaroslav č.p. 180 Ostrá 289 22
OK1JQP Kotora Jaroslav nám.Svobody 36 Spálené Poříčí 335 61
OK1JR Matějíček Stanislav Lípová 4 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1JRA Goesl Tomáš Stromková 256 Plzeň - Radčice 322 03
OK1JRU Roubal Karel Moravská 120 Liberec 460 10
OK1JRZ Hruška Rudolf Horní Verneřovice 214 Jívka 1 542 13
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OK1JSA Antoško Štefan Byňov 30 Velké Březno 403 23
OK1JSF Ing. Šimek Jaromír Karasova 10 Praha 12 - Modřany 143 00
OK1JSI RNDr.CSŠolc Ivan Alšovice 47 Bratříkov 468 21
OK1JSL Ing. Sedlařík Jaroslav Sosnová 477 Liberec 15 460 01
OK1JST Štícha Jiří Voskovcova 2751 Ústí nad Labem 400 11
OK1JSV Ing. Voleš Štěpán Jindřichovská 3 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1JTA Zelenka Jiří č.p. 204 Trnová 330 13
OK1JTC Rýgl Jiří Oldřichov 14 Tachov 347 01
OK1JTH Česák Josef Obránců míru 247 Předměřice nad Labem 503 02
OK1JTM Tancoš Mikuláš Husova 1320 Kadaň 432 01
OK1JTV Vatka Tomáš U Lesoparku 7/14 Horní Slavkov 357 31
OK1JTZ Janko Libor Benešova 570 Hradec Králové 500 12
OK1JV Vosmík Jiří Měchenice 087 Davle 252 06
OK1JVA Vaisar Jiří č.p. 74 Velké Petrovice 549 54
OK1JVP Pícha Vilibald Jana Zajíce 2767/3 Ústí nad Labem 400 12
OK1JVS Starý Václav č.p. 84 Klapý 411 16
OK1JVT Tourek Václav SNP 1/2444 Ústí nad Labem 400 11
OK1JVU Štanglerová Marie Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64
OK1JVX Vondráček Milan č.p. 27 Valkeřice 407 25
OK1JVY Veselý Jaroslav č.p. 39 Úsobí 582 54
OK1JWV Nagy Vladimír Zalužanská 1277 Mladá Boleslav 293 01
OK1JX Šíma Marek U Homolky 3/124 Praha 5 150 00
OK1JXD Doubic Josef Za Sokolovnou 583 Velké Poříčí 549 32
OK1JXU Smutník Petr Příkopy 1206 Náchod 547 01
OK1JXX Ing. Jindra Josef Borová 357 Ševětín 373 63
OK1JY Janeček Jaroslav Salmovská 18 Praha 2 120 00
OK1JYL Konvalinková Jana Feřtekova 544 Praha 8 181 00
OK1JYT Kos Jaroslav Kotěrova 1 Praha 6 160 00
OK1JZI Zouplna Jiří Masarykova 285 Šťáhlavy 332 03
OK1JZN Ing. Novák Zdeněk Hnězdenská  588/20 Praha 8 - Troja 181 00
OK1JZS Šrámek Zdeněk Pod Vinicí 314 Litoměřice 412 01
OK1JZV Václavík Zdeněk Dobrá Voda 16 Jablonec nad Nisou 6 466 06
OK1JZZ Silent key
OK1KA Rudolf Josef Vyšehrad 787 Červený Kostelec 549 41
OK1KAM via OK1UN
OK1KAX via OK1DOH
OK1KAZ via OK1DUT
OK1KBN via OK1DXF


r
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OK1KBS Radioklub Jaroměř Svatopluka Čecha 586 Jaroměř 1 551 01
OK1KBW Radioklub Če via OK1VEI
OK1KC Dr. Jambriškin Josef Sídliště 364 Klecany 250 67
OK1KCF Radioklub Feřtekova 544 Praha 8 181 00
OK1KCR via OK1AIJ
OK1KCZ via OK1APU
OK1KD Ing. Kolář Ivo Jihlavská 74 Praha 4 - Michle 140 00
OK1KDT via OK1MEP
OK1KEI Radioklub Če via OK1VEI
OK1KEO Radioklub Dol via OK1FOU
OK1KF Licinberk Václav Skuhrovecká 157 Mnichovice - Božkov 251 64
OK1KFB Radioklub Vodňany Mokrého 202 Vodňany 389 01
OK1KFH Radioklub Spálené Poříčí
OK1KH Halák Otto Masarykova 599 Kutná Hora 1 284 01
OK1KHA via OK1AXG
OK1KHQ Radioklub Ch via OK1DUO
OK1KI Šebestová Milada Veronské nám. 382 Praha 10 109 00
OK1KIK via OK1VYK
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OK1KIM via OK1DSX
OK1KIT Radioklub Podvia OK1AR
OK1KIX Werner Oldřich Lidická 286 Broumov VI 550 05
OK1KJA Radioklub Jablonec n.N. Dobrá Voda 16 Jablonec nad Nisou 466 06
OK1KJD via OK1DSD
OK1KJO via OK1XR
OK1KJV via OK1ACB
OK1KK Klíma Roman Velký Újezd 121 Mšeno
OK1KKT Radioklub Tanvald P.O.Box 30 Desná v Jiz.horách 468 61
OK1KL Votava Václav Dukelských hrdinů 838 Chodov u K. Varů 357 35
OK1KLL via OK1DKP
OK1KM Silent key
OK1KMD Matějkova 1089/3 Praha 9 190 00
OK1KMG Radioklub Neratovice Kostelecká 154 Neratovice 277 11
OK1KMU via OK1IAL
OK1KNR via OK1TD
OK1KO Silent key
OK1KOB via OK1EV
OK1KOK via OK1FMJ
OK1KPB Radioklub OK1via OK1AHI
OK1KPL via OK1PF
OK1KPP via OK1AHN
OK1KQI via OK1ARQ
OK1KQJ via OK1MR letiště Staňkov
OK1KQP via OK1DQP
OK1KSE via OK1AFF
OK1KSF Radioklub Holubov 382 03
OK1KSL via OK1FAK
OK1KSO via OK1AEZ
OK1KSP Radioklub "Ga via OK1EU
OK1KT Ing. Vaverka Vratislav Selicharova 1420 Hradec Králové 500 12
OK1KTA via OK1AK
OK1KTI Radioklub Huntířov OK1KHuntířov 179 Dvůr Králové nad Labem 544 01
OK1KUH via OK1VSG
OK1KUS via OK1IFZ
OK1KUW via OK1XUV
OK1KVF via OK1FAN
OK1KW Pavel Milan Kálikova 1555 Praha 5 - Stodůlky 155 00
OK1KWR via OK1DHA
OK1KWV via OK1AOU
OK1KX Krtička Karel Družby 342 Pardubice 530 09
OK1KZ Konvalinka Pavel Feřtekova 544 Praha 8 - Bohnice 181 00
OK1KZD Radioklub OK1KZD Bořivojova 103 Praha 3 130 00
OK1KZE via OK1HMP
OK1LAH RNDr. Havlíček Ladislav Bělocerkevská 15 Praha 10 100 00
OK1LBB Čejka Pavel Bukovského 205/8 Liberec 12 460 13
OK1LBO Říha Jaroslav B.Němcové 1013 Frýdlant v Čechách 464 01
OK1LD Silent key
OK1LDX Čejka Pavel P.O.Box 9 Liberec 14 460 14
OK1LEO Uhrová Alice Na Skalkách 951 Neratovice 277 11
OK1LL Jančuška Ivan Plickova 11/567 Praha 4 149 00
OK1LO Ing. Müller Ladislav Hostivařská 34 Praha 10 - Hostivař 102 00
OK1LU Langmüller Josef Lidická 1215/9 Ostrov nad Ohří 363 01
OK1LUB Kotek Lubomír U Pazderáku 19 Dolní Břežany 252 41
OK1LV Vitík Ladislav Plaská třída 37 Plzeň 323 27
OK1LY Vorel František Třebízského 840 Hlinsko v Čechách 539 01
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OK1LZ Mgr. Lenčuk Zdeněk Mírová 350 Žacléř 542 01
OK1MA Rybář Jiří nám.Republiky 624 Bor u Tachova 348 02
OK1MAA Silent key
OK1MAF Pfeffer Ladislav V zahrádkách 56 Březová 357 61
OK1MAG Dvořák Karel Mánesova 744 Polička 572 01
OK1MAM Podzimek Vlastimil č.p. 239 Nová Ves nad Popelkou 512 71
OK1MAP Silent key
OK1MAQ Lukáš Jan Žižkova 61 Plzeň 301 00
OK1MAS Ansorge Rudolf Stéblová 55 Opatovice nad Labem 533 45
OK1MAW Havlík Vladimír Družstevní 129 Polička 572 01
OK1MB Silent key
OK1MBK Silent key
OK1MBL Borišinec Lubomír Fučíkova 480/2 Planá u Mar. Lázní 348 15
OK1MBR Bláha Rudolf K rozvodně 95 Pardubice 530 09
OK1MBU Bělohlávek Zdeněk Javornického 611 Vysoké Mýto 4 566 01
OK1MBW Svoboda Petr Svinařovská 223 Smečno 273 05
OK1MBZ Břicháček Zdeněk Za řekou 114 Trutnov 3 541 03
OK1MCH Jiránek Zdeněk Hraniční 1108/3 Děčín 6 405 02
OK1MCN Brož Karel Sofijská 1313/8 Děčín 6 405 02
OK1MCV Kocáb František Fričova 199 Slaný 274 01
OK1MD Ing. Doucha Mladoš Kodaňská 87 Praha 10 101 00
OK1MDE Dont Miroslav Žižkova 979 Jáchymov 362 51
OK1MDJ Ducháč Jiří Nízká Srbská 60 Machov 549 63
OK1MDK Ing. Černík Josef 17.listopadu 101 Kutná Hora 284 01
OK1MDM Neumann Jan č.p. 568 Příchovice 468 48
OK1MDX Ing. Újezdský Stanislav Podolská 110 Praha 4 147 00
OK1MEE Šmíd Miroslav Obránců míru 398 Žlutice 364 52
OK1MEF Kadlec Petr Seifertova 900/4 Liberec 6 460 06
OK1MEH Ranš Miroslav Malé náměstí 279/2 Liberec 1 460 01
OK1MEK Eger Karel Bělidlo 330 Stráž nad Nisou 463 03
OK1MEP Příhoda Pavel Světlice 50 Humpolec 396 01
OK1MES Kaplan Jiří Na Vrbině 1293 Kostelec nad Orlicí 517 41
OK1MFG Forejt Petr Nerudova 1403 Stříbro 349 01
OK1MFH Franc Martin Sídliště 723 Hostinné 543 71
OK1MFJ Fabián Jindřich Pionýrská 368 Broumov 550 01
OK1MFK Kopal František Rezecká 1163 Nové Město nad Metují 549 01
OK1MFL Filip Lubomír Baarova 23 Teplice 415 01
OK1MG Kříž Antonín Polská 2205 Kladno 2 272 01
OK1MGO Bořil Jiří Popradská 1290 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1MGQ Jára Leoš Černý Vršek LDS - G/3 Beroun 2 266 01
OK1MGS Kos Miloš Švandy dudáka 735 Strakonice 386 01
OK1MGW Kolman Petr Spořilovská 214 Hradec Králové 7 503 41
OK1MGX Ing. Gábrt Vratislav Seifertova 796 Hronov 549 31
OK1MHD Silent key
OK1MHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06
OK1MHI Silent key
OK1MHN Jiránková Hana Hraniční 1108/3 Děčín 6 405 02
OK1MHW Hajšínek Lukáš Na šancích 1182 Chrudim 537 05
OK1MHZ Heřmánek Miloslav U zámečku 465 Pardubice 530 03
OK1MI Bambas Karel Otínská 29 Praha 5 - Radotín 153 00
OK1MIC Toman Lubor Dukelská 1321 Vrchlabí 543 01
OK1MIE Musílek Miloslav Na Šutce 394/10 Praha 8 - Troja 182 00
OK1MIG Kučera Josef Sokolovská 1708 Náchod 547 01
OK1MIK Ing. Vít Jaroslav Podzámčí 710 Náchod 547 01
OK1MIN Henzl Pavel Na drážce 1500 Pardubice 530 03
OK1MIQ Vaníček Jan Luční 1014 Smržovka 468 51
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OK1MIU Šturc Bohumil V bytovkách 662/2 Králíky 561 69
OK1MJ Jaro Miroslav č.p. 126 Chvalkovice v Čechách 552 04
OK1MJA Ing. Kozelka Jan M.Gorkého 3805 Chomutov 430 01
OK1MJH Hronza Jaroslav Uhelná 868 Hradec Králové 500 03
OK1MJS Šikl Jaromír Fričova 1044 Hradec Králové 500 06
OK1MJV Vávra Jan č.p. 166 Dobřenice 503 25
OK1MJW Markovič Jan K.H.Máchy 292 Jílové u Děčína 407 01
OK1MKA Probošt Václav Na občinách 964 Hradec Králové 9 500 09
OK1MKB Ing. Skala Karel Na Bojišti 257 Týn nad Vltavou 375 01
OK1MKD Šnábl Josef Puchmajerova 1218 Dvůr Králové n.Labem 544 01
OK1MKI Škop Jindřich J.Nálepky 297 Trutnov 541 01
OK1MKJ Ing. Kovář Josef Svitavská 16 Svitavy 568 02
OK1MKL Kovář Pavel Horská 263 Svoboda nad Úpou 542 24
OK1MKQ Matyáš Karel Čimelická 957 Praha 4 142 00
OK1MKU Jandík Karel č.p. 36 Rasošky 552 21
OK1MKX Ing. Kolínský Jaroslav Jateční 23 Praha 7 - Holešovice 170 00
OK1MKY Kovářík Václav Šumavská 33 Ústí nad Labem 400 11
OK1MKZ Krejčí Zdeněk č.p. 265 Roztoky u Jilemnice 512 31
OK1ML Ing. Marvánek Ladislav Ed.Beneše 201/10 Říčany u Prahy II 251 01
OK1MLF Ing. Foldyna Ladislav ČSA 2690 Tábor 390 03
OK1MLG Foldyna Ladislav ČSA 2690 Tábor 390 03
OK1MLP Hájek Karel Suchomasty 32 Beroun 267 22
OK1MLX Huhniak Pavel Růžová 1963 Náchod 547 01
OK1MMI Rychecká Petra Trnovany 41 Litoměřice 412 01
OK1MMK Kopecký Miroslav U Lukavice 519 Žamberk 564 01
OK1MMU Udatný Miroslav Hrubínova 8 Litoměřice 412 01
OK1MMX Polanský Alexandr Mezouň č.p.81 p.Karlštejn 267 18
OK1MN Minář Pavel Kamenická 122 Děčín 2 405 01
OK1MNA Kobrle Josef č.p. 252 Libštát 512 03
OK1MNC Rozsypal Josef Čechova 1330 Hradec Králové 2 500 02
OK1MNH Ing. Mácha Stanislav Lipská 66/2458 Chomutov 430 03
OK1MNI Nechvíle Miroslav U kasáren 339 Dašice 533 03
OK1MNR Sokol Josef Vrchlabí
OK1MNW Borůvka Jindřich Steidlerova 243 Česká Skalice 552 03
OK1MOC Rychlík Lubomír Cidlina 1 Železnice 507 13
OK1MOD Modroch Jaroslav Karlovarská 93 Kyšice 273 51
OK1MOS Klimeš Jiří Ungrádova 106 Náchod - Babí 547 01
OK1MOW Kohout Ivan Čajkovského 922 Hradec Králové 500 09
OK1MOY Macháně Otto U letiště 228 Nové Město nad Metují 549 02
OK1MP Ing. Prostecký Miloš Za Lázeňkou 503 Praha 10 107 00
OK1MPF Petrášek Martin Sokolovská 139 Plzeň 323 19
OK1MPI Plánička Martin Nade Mží 14 Plzeň 318 05
OK1MPM Merta Petr Lidická 607/23 Most 434 01
OK1MPO Ing. Polomis Petr Vítězná 77 Karlovy Vary 360 09
OK1MPR Pařížský Roman Krátká 2644/17 Most 434 03
OK1MPW Silent key
OK1MPX Trojan Zbyněk Dvořákova 638 Nový Bor 473 01
OK1MPY Kroupa Petr Pod Čer.Mostem 477 Semily - Podmoklice 513 01
OK1MQY Mareček Erhard Za Chlumem 729 Bílina 418 01
OK1MR Ruský Milan Sadová 530 Holýšov 345 62
OK1MRA Cakl Jiří Na Výšině 3232 Havlíčkův Brod 580 01
OK1MRC Ing. Rýznar Jan Čechova 767/24 Ústí nad Labem 400 07
OK1MRE Kesner Rudolf Kosmonautů 775 Jičín 1 506 01
OK1MRI Ing. Řehák Miloš Fučíkova 325 Police nad Metují 549 54
OK1MRL Hampejs Roman Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1MRN Novák Radek Pod Hůrkou 494 Klatovy 339 01
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OK1MRS Ing. Franěk Vladimír K Žabárně 726 Rtyně v Podkrkonoší 542 33
OK1MRZ Márovec Zdeněk Nad Branickým pivovarem 11Praha 4 142 00
OK1MSB Svoboda Bohuslav Bukovina n. L. 63 Staré Hradiště 533 52
OK1MSJ Švejda Jiří Mandysova 498 Pardubice 530 03
OK1MSL Lecjaks Stanislav Skála 20 Havlíčkův Brod 580 01
OK1MSM Ing. Motal Miroslav Sídliště Pražská 2763 Havlíčkův Brod 580 01
OK1MSO Borůvka Zdeněk Steidlerova 129 Česká Skalice 2 552 03
OK1MSP Šídlo Stanislav Máchova 805 Havlíčkův Brod 580 01
OK1MSQ Ing. Stupka Josef Bořivojova 204 Kralupy nad Vltavou 278 01
OK1MSR Ing. Kořínek Jiří Amforová 1930 Praha 5 - Lužiny 155 00
OK1MST Toman Jaroslav Sídliště Pražská 2780 Havlíčkův Brod 580 01
OK1MSV Svoboda Jiří Purkyňova 800 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1MTA RNDr. Šolc Václav Skálova 917 Turnov 511 01
OK1MTQ Polanský Miroslav Mezouň č.p.81 p.Karlštejn 267 18
OK1MTX Kohout Zdeněk Klatovská 77 Kdyně 345 06
OK1MTZ Cempírek Michal Španielova 1301 Praha 6 163 00
OK1MU Příhoda Pavel Okružní 331 Solnice 517 01
OK1MUA Poláček Břetislav K Hladíkovu 249 Pardubice 530 06
OK1MUC Ing. Bauer František Skalková 5213 Chomutov 430 05
OK1MUK Ing. Bacík Karel Brožíkova 436 Pardubice 530 09
OK1MVB Silent key
OK1MVG Rychecký Vít Trnovany 41 Litoměřice 412 01
OK1MVJ Motyčka Vojtěch Růžová 2123 Nymburk 288 02
OK1MVK Kšír Václav č.p. 261 Chyňava 267 07
OK1MVN Ing. Nývlt Vratislav Koubovka 894 Červený Kostelec 549 41
OK1MVP Purkart Václav Na vinici 1050 Stříbro 349 01
OK1MVS Ing. Stolín Václav Na Škvárovně 70 Jaroměř - Jezbiny 551 01
OK1MVV Veverka Vladimír Švermova 184 Doudleby nad Orlicí 517 42
OK1MVW Vlachová Marie Tylova 393 Příbram VII 261 01
OK1MW Vyčítal Martin Na Pláni 1345 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1MWA Busta Václav Vocelova 1169 Hradec Králové 2 500 02
OK1MWD Koukol Jiří B.Čeňka 458 Jičín 506 01
OK1MWN Kratěna Jindřich Steidlerova 89 Česká Skalice 552 03
OK1MWS Storch Manfred Hanychovská 413/16 Liberec 10 460 10
OK1MXM Ing. Gregor Jiří U mlýna 4 Svitavy 568 02
OK1MXX Čihák František Komenského 253 Žacléř 542 01
OK1MY Kupilík Pavel Náměstí 5.května č.10 Holýšov 345 62
OK1MYL Kolmanová Dagmar Spořilovská 214 Hradec Králové 7 503 41
OK1MYM Polák Miroslav Terezy Novákové 989 Nová Paka 509 01
OK1MZ Zimmermann Milan Horní Řasnice 232 Frýdlant v Čechách 464 01
OK1MZB Binder Zdeněk Komenského 717 Planá u Mar. Lázní 348 15
OK1MZM Zimmermann Miloš Macháčkova 35 Plzeň 318 09
OK1MZN Zimmermann Miloš Macháčkova 35 Plzeň 318 09
OK1MZO Podlipný Jiří Karla Moora 370 Lázně Bělohrad 507 81
OK1MZT Téra Zdeněk Blatenská 8 Plzeň 326 00
OK1NAT Martin Michal Sosnová 474/18 Liberec 15 460 01
OK1NAW Tecl Jaromír Švermova 618 Pečky 289 11
OK1NC Silent key
OK1ND Přerovský Miroslav Gorkého 1545 Pardubice 530 02
OK1NE Ing. Reitmayer Julius U zámečku 934 Pardubice 530 03
OK1NFA Fejfar Jan Sochorova 819 Doksy 472 01
OK1NG Mašek Jaromír Prokopa Holého 11 Teplice 415 01
OK1NGC Řezníček Miroslav Jiráskova 54 Červený Kostelec 549 41
OK1NH Mgr. Presl Jaroslav Mayerova 783 Horažďovice 1 341 01
OK1NHR Roubal Jan Lidická 185 Náchod 547 00
OK1NI Těhník Milan Rooseweltova 9 Smržovka 468 51
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OK1NIK Krédl Karel Konečná 3362 Havlíčkův Brod 580 01
OK1NIP Pešek Ivan č.p. 61 Krajková 357 08
OK1NIT Hůlek Vladimír Baarova 1379 Hradec Králové 500 02
OK1NJA Brandová Jana č.p. 225 Dolní Ředice 533 75
OK1NJB Benda Michal č.p. 225 Dolní Ředice 533 75
OK1NJC Ing. Čepelák Jiří Lidická 791 Poděbrady 290 01
OK1NJP Jeřábek Pavel Bratří Čapků 407 Hradec Králové 500 03
OK1NL Ing. Šredl Milan Pod Zemankou 17 Praha 4 - Braník 147 00
OK1NMI Štefan Ivo č.p. 66 Dolní Štěpanice 514 01
OK1NMJ Schwarz Jiří č.p. 85 Blížejov 345 45
OK1NMP Procházka Miroslav Býšť-Bělečko 70 Holice v Čechách 534 01
OK1NMR Dvořák Zdeněk Dukelská 1127 Mnichovo Hradiště 295 01
OK1NMW Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 431 Mnichovo Hradiště 295 01
OK1NOA Prokop Jiří
OK1NOR Košťál Jindřich Jana Žižky 1198 Choceň 565 01
OK1NP Paleček Jan Brněnská 13 Plzeň 323 00
OK1NPA Kohout Petr K blahobytu 2403 Pardubice 530 02
OK1NPF Pokorný Roman U Studénky 1297 Nová Paka 509 01
OK1NQ Kordač Josef Lounských 3/888 Praha 4 140 00
OK1NR Kučera Jan Lomní 167 Trutnov 541 01
OK1NS Člupný Petr Jílovská 420 Praha 4 142 00
OK1NSX Pavlíček Jaroslav Krátká 608 Opočno 517 73
OK1NT Nehera Antonín Palackého 1357 Rychnov nad Kněžnou 516 01
OK1NU Havelka Jan Husova 89 Liberec 1 460 01
OK1NUN Slavíček Michael Keplerova 34 Ústí nad Labem 400 07
OK1NV Silent key
OK1NVO Hladký Josef Smetanova 80 Dolínek 250 70
OK1NW Ing. Procházka Zdeněk V Průčelí 1651 Praha 11 149 00
OK1NWD Čapek Petr Chanovice 82 Horažďovice 341 01
OK1NXM Sádlík Jan Jugoslávská 32 Svitavy 568 02
OK1NZ Polák Jaroslav Česká 652  bl.627 Most 434 01
OK1NZJ PaedDr. Kober Zdeněk E.Beneše 1553 Hradec Králové 500 12
OK1NZV Výbochová Věra Vlkov 52 Jaroměř 551 01


á O


1


OK1OA Bittner Jiří U věže 2435 Praha 9 193 00
OK1OAB via OK1FRN
OK1OB Brenčík Štefan Průběžná 1033/4 Praha 10 100 00
OK1OCL Dům dětí a ml ZÚ-RADI Škroupovo nám. 138 Česká Lípa 470 01
OK1OFJ via OK1FUK
OK1OFK via OK2STM
OK1OFM via OK1DRQ
OK1OH Trefil František Vítovcova 16 Praha 4 - Hodkovičky 147 00
OK1OHK Radioklub OK DDM Rautenkrancova 1241 Hradec Králové 500 03
OK1OK Lukáš Zdeněk V brance 18 Přeštice 334 01
OK1OKE via OK1DUT
OK1OMV Radioklub Mladá Vožice Táborská 465 Mladá Vožice 391 43
OK1OMY via OK1XAV
OK1OT Silent key
OK1OUE Radioklub - SOUE OK1O Vejprnická 56 - pavilon 8 Plzeň - Skvrňany 318 02
OK1OUK via OK1UUK
OK1OW Ing.CSc Zochová Zdenka Kafkova 21 Praha 6 - Dejvice 160 00
OK1OX Sedlák Miroslav Čs.armády 1651 Lysá nad Labem 289 22
OK1PAI Patera Ivo Dykova 724 Mělník 276 01
OK1PBB Bleha Bohumil ul.5.května 149 Chrast u Chrudimě 538 51
OK1PBO Škácha Pavel Petrské nám. 1 Praha 1 110 00
OK1PBP Brodil Pavel Velenická 949 Praha 4 148 00
OK1PD Ing. CScPlzák Josef Antala Staška 63 Praha 4 140 00
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OK1PDQ Mareček Karel Čs.armády 15 Kraslice 358 01
OK1PF Ing. Petrášek Petr Sokolovská 139 Plzeň 323 19
OK1PFE Herman Petr Husova 173 Chvaletice 533 12
OK1PFH Drlík Jan Hlavatého 622/12 Praha 4 149 00
OK1PFM Havliš Petr Makovského 1143 Praha 6 163 00
OK1PG Ing. Prošek Zdeněk Bellušova 1847 Praha 5 155 00
OK1PGS Ing. Juřena František Manětínská 19 Plzeň 323 00
OK1PHP Hašek Petr 28.října 21 Příbram VII 261 01
OK1PHU Husák Pavel Jiráskova 1399 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1PHX Havelka Petr Vachkova 827 Hradec Králové 9 500 09
OK1PHZ Hick Petr Sad míru 792 Zruč nad Sázavou 285 22
OK1PI Ing. Pazderský Ivan Strojařů 1151 Chrudim IV 537 01
OK1PII Illner Petr Boční 277 Trutnov 3 541 03
OK1PJP Pokorný Pavel Bezručova 95 Chomutov 430 03
OK1PJX Ing. Jindra Pavel Gorkého 7 Karlovy Vary 360 01
OK1PLS Maděra Vladimír Rumunská 20 Svitavy 568 02
OK1PNA Bareš Michal Arnošta z Pardubic 2610 Pardubice 530 02
OK1PNE Procházka Josef Plešivecká 15 Karlovy Vary 360 10
OK1POS Špaček Oldřich Lidická 78 Plzeň 1 323 22
OK1POY Pokorný Václav Kaprova 10/45 Praha 1 110 00
OK1PP Busta Petr č.p. 90 Hrušová 565 55
OK1PPJ Polomis Petr Klínovecká 9 Karlovy Vary 360 10
OK1PPT Pelikán Petr Březinova 1979/9 Teplice 415 01
OK1PQ Silent key
OK1PR Říha Ivan U výstaviště 285 Písek 397 01
OK1PRI Řezníček Pavel Závodu Míru 824/57 Karlovy Vary 360 17
OK1PRR Hudec Petr Pěšinova 555/9 Praha 8 180 00
OK1PRT Ing. Pulchart Jiří Vlkova 41 Praha 3 130 00
OK1PSH Doleček Petr č.p. 88 Dolní Sloupnice 565 53
OK1PSY Králíček Václav Švabinského 9 Svitavy 568 02
OK1PTB Toman Petr Družstevní 11 České Budějovice 370 06
OK1PUJ Udržal Jan L.Malé 822 Pardubice 530 12


r


OK1PUK Muknšnábl Michal Sokolovská 52 Plzeň 323 14
OK1PUL Muknšnábl Pavel Sokolovská 70 Plzeň 323 14
OK1PUP Skálová Alena Jablonecká 416 Praha 9 190 00
OK1PW Vavruška Rudolf Svinětice 29 Bavorov 387 73
OK1QE Silent key
OK1QF Fikar František Podluhy 181 Hořovice 268 01
OK1QO Závodský Jan Točenská 8 Praha 12 143 00
OK1QS Stoklasa Jiří č.p. 214 Postřekov 345 35
OK1QT Ing. Tóth Jiří Plevenská 3117 Praha 4 143 00
OK1QW Ing. Ullmann Herbert P.O.Box 62 Karlovy Vary 360 17
OK1QY Janovský Josef Na Libuši 638 Bechyně 391 65
OK1RA Ing. Schneider Slavomil Durychova 12 Praha 4 - Kamýk 142 00
OK1RAK via OK1HRA 269 01
OK1RAR AMARO Radlická 2 Praha 5 150 00
OK1RD Ing. Semotán Jaroslav Borová 155 Říčany 251 01
OK1RDD via OK1OHK
OK1RF Ing. Pešta Jiří Moravanů 60 Praha 6 169 00
OK1RKM Radioklub Ho via OK1ALU
OK1RMR via OK1UVY
OK1RP Ouředník Petr Praha 5
OK1RR Ing. Kratoška Martin Vyšehradská 45 Praha 2 128 00
OK1RSJ via OK1JVU
OK1RSM Radioskauti M Rosomáci Botevova Praha 12 - Modřany 143 00
OK1RV Ing. Semrád Josef Pražská 1470/18b Praha 10 - Hostivař 102 00
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OK1RY Rašovský Jaroslav Nad pískovnou 727/67 Praha 4 - Krč 146 00
OK1SAB Chládek Miroslav Svatopluka Čecha 904 Jičín 1 506 01
OK1SAO Kramara Petr Čisovická 246 Mníšek pod Brdy 252 10
OK1SAT Tichý Richard Staňkova 1311 Pardubice 530 02
OK1SBP Ing. Polcr Bohumil Slapská 1498 Beroun 266 01
OK1SBV Ing. Bažant Vladimír Hornomlýnská 1255/6a Praha 4 148 00
OK1SC Semík Jan Rimavské Soboty 897 Kolín 2 280 02
OK1SCB Bureš Jan Kollárova 1063 Choceň 565 01
OK1SD Dufek Stanislav Úpská 556 Trutnov 541 02
OK1SDE Wágner Dalibor P.O.Box 9 Liberec 14 460 14
OK1SE Silent key
OK1SEL Wiewegh Miroslav Levského 3208 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1SF Schmid Bedřich Krokova 4216 Chomutov 430 01
OK1SFR Protiva Pavel Novorossijská 5 Praha 10 100 00
OK1SFT Ing. Topinka František Pod rozhlednou 41 Plzeň 312 19
OK1SFW Vít František Volgogradská 32/76 Liberec 9 460 07
OK1SGI Froněk Michal Mezilesní 553 Praha 4 - Lhotka 142 00
OK1SHF Ing. Bezouška Zdeněk Cílkova 649 Praha 4 - Kamýk 142 00
OK1SHL Silent key
OK1SI Ševčík Ivo Radbuzská 596 Praha 9 196 00
OK1SIB Abraham Jan Krawcova 1694 Choceň 565 01
OK1SIT Šimral Břetislav Prachovská 383 Jičín 506 01
OK1SJL Ševčík Josef Školní 130 Lanškroun 563 01
OK1SKK nw OK3KK
OK1SLM Lang Libor č.p. 330 Desná v Jiz.horách 468 61
OK1SLY Ing. Selichar Luboš Otavská 8 České Budějovice 370 11
OK1SM Silent key
OK1SMH Srbová Michaela Jiráskova 707 Horažďovice 341 01
OK1SMN Rychtecký Marian Jižní 1827
OK1SMU Kraval Jan K Biřičce 1577 Hradec Králové 8 500 08
OK1SMY Smolka Miroslav Zlovědice 13 Podbořany 441 01
OK1SNE Šneller Jiří Táborská 251 Sušice III 342 01
OK1SNR Hubáček Stanislav Brzákova 210 Ústí nad Labem 400 01
OK1SOA Kos Karel Otakara Ostrčila 3 České Budějovice 370 05
OK1SOX Pšenička Milan Bílá 1968 Náchod 547 01
OK1SP Ouředník Julius Kroftova 8 Praha 5 150 00
OK1SPH Hnídek Pavel U lesíka 618 Tanvald 468 41
OK1SPV Vodová Pavla Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01
OK1SPX Stracke Jindřich Skelná 61/3492 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1SPY Ing. Patka Jiří Jizerská 59 Ústí nad Labem 403 31
OK1SQ Silent key
OK1SQK Ing. Košťál Karel Plovdivská 3264 Praha 4 143 00
OK1SQT Bradáčová Simona Gagarinova 1185 Nejdek 362 22
OK1SRD Ing. Šroll Josef Sokolovská 2731 Pardubice 530 02
OK1SRT Tomšovic Radek Komenského 115 Strakonice 386 01
OK1STB Silent key
OK1STJ Čapek Pavel č.p. 33 Doubravice 387 35
OK1STN Kostka Jiří Hellichova 244 Poděbrady II 290 01
OK1STS Volf Petr Pod Hřbitovem 812/14 Praha 6 161 00
OK1STW Kobrna Stanislav Pod vrškem 709/II Klatovy 1 339 01
OK1STX Bým Pavel Strašnov 17 Krnsko 294 31
OK1SVF Vaněk Stanislav Dukelská 425 Holice v Čechách 534 01
OK1SVH Vaňková Alena Dukelská 425 Holice v Čechách 534 01
OK1SVV Voleník Vlastimil Čílova 11/281 Praha 6 162 00
OK1SW Schwarz Karel Družstevní 252 Třemošnice 538 43
OK1SX Hofrichter Milan Rýmařovská 362 Praha 18 - Letňany 199 00
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OK1SY Dvorský Josef Pod Strání 485/24 Hradec Králové 6 500 06
OK1SYM Lacina Tomáš Chuchelna 293 Semily 513 01
OK1SYN Ludwig Jan Květnová 411 Ústí nad Labem 403 31
OK1SZ Silent key
OK1SZA Havelka Jan Platónova 20 Praha 4 - Modřany 143 00
OK1TA Herčík Karel 17.listopadu 1167 Mladá Boleslav 293 01
OK1TAI Vlach Karel Tylova 393 Příbram VII 261 02
OK1TAL Křížek Ladislav Za lázněmi 859 Jilemnice 514 01
OK1TAM Ing. Bednář Svatoslav Ke skále 413 Horoměřice 252 62
OK1TAN Masorsič Antonín Střižovická 766/53 Ústí nad Labem 400 01
OK1TAO Ing. Bechyně Otakar V haldách 258 Kamenné Žehrovice 273 01
OK1TAT Silent key
OK1TAV Moc Pavel Sídliště 816 Třemošná 330 11
OK1TBA Kučera Vlastimil Kunětická 100 Pardubice 530 09
OK1TC Loufek Jaroslav Sluneční stráň 401 Trutnov 541 01
OK1TCF Chadim Antonín Křib 1813 Česká Třebová 560 02
OK1TCN Bočarov Viktor M.Gorkého 262 Trutnov 541 01
OK1TD Luňák Jiří U Šporky 185 Česká Lípa 470 01
OK1TDD Drašnar Antonín U Kostelíčka 255 Česká Třebová 560 03
OK1TDE Dohnalík Emil Valdštýnská 225 Bělá pod Bězdězem 294 21
OK1TDF Bc.Th. Feldman Tomáš K sokolovně 437 Hradec Králové 503 41
OK1TDI Hloušek Jiří č.p. 395 Desná v Jiz.horách I 468 61
OK1TDO Dvořák Daniel Sakařova 81 Pardubice 530 03
OK1TDS Nešpor Pavel Ruská 1079 Choceň 565 01
OK1TDU Kubálek David Za vrcholem 427 Poříčany 289 14
OK1TEB Brandýský Pavel Proseč p.Ještědem 87 Český Dub 463 43
OK1TEM Brunnerová Jarmila Rohová 188 Teplice 415 01
OK1TEP Ing. Pokorný Tomáš Macháčkova 8/27 Plzeň 318 09
OK1TFD Dirbák František č.p. 311 Hazlov 351 32
OK1TFH Dubay Ivan Varnsdorfská 336 Praha 9 190 00
OK1TGI Lána Igor A.Muchy 821 Letohrad 561 51
OK1THA Sedláček Petr Koleje Strahov, 8/310, VaníčkPraha 6 169 00
OK1THK Havrda Jaroslav Hrabačov 810 Jilemnice 514 01
OK1THR Hanousek Miloslav Salavcova 76 Pardubice - Rosice n L. 533 51
OK1THX Krčín Milan Unčínská 1548/18 Teplice 415 01
OK1TIC Bílek Jan Západní 63 Bystřany 417 61
OK1TIM Bareš Pavel č.p. 33 Suchý Důl 549 62
OK1TIR Vlach Karel K.H.Máchy 272 Příbram VII 261 01
OK1TIZ Ing. Lukeš Zdeněk Pod Kesnerkou 46/2404 Praha 5 150 00
OK1TJC Červený Josef č.p. 159 Dolní Ředice 533 75
OK1TJD Ing. Tjunikov Dimitrij Spojovací 288 Řečany nad Labem 533 13
OK1TJE Nešvara Michal Družstevní 640 Štětí 411 08
OK1TJH Ing. Hora Jan V aleji 744 Letohrad 561 51
OK1TJI Kult Jiří Strážkovice 28 Malé Svatoňovice 542 34
OK1TJJ Kinský Jiří Budovatelů 14 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1TJO JUDr. Jirásek Tomáš Pecerady 171 Týnec nad Sázavou 257 41
OK1TJT Brunner Jindřich Rohová 188 Teplice 415 01
OK1TKC Tesárek Josef Na vyhlídce 6 Horní Police 471 06
OK1TKR Křížek Miroslav Dlouhý Újezd 171 Tachov 347 01
OK1TKZ Knot Jan Za Strahovem 354/52 Praha 6 169 00
OK1TLB Arnold Václav Teplická 1 Litoměřice 412 01
OK1TLJ Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11
OK1TLT Ing. Petrák Tomáš Vrútecká 2765/3 Praha 4 141 00
OK1TM Lakomý Zdeněk Slunná 482 Horoměřice 252 62
OK1TMI Sviták Miloš Žižkova 371/IV Vysoké Mýto 566 01
OK1TMJ Bc. Ježek Michal Jelenice 1797 Česká Třebová 560 02


27 z 56







OK1TML Janko Michal Sportovní 604 Hradec Králové 500 09
OK1TMT Trapani Martina Táborská 41 Karlovy Vary 360 04
OK1TN Zeler Slavomír Bradlec 73 Kosmonosy 293 06
OK1TNM Hon Rudolf Blodkova 2 Praha 3 130 00
OK1TO Pekař Otakar Raisova 7 Praha 6 160 00
OK1TOT Ton Ondřej Ovčárská 5 Praha 10 108 00
OK1TOV Vejda Otakar Žižkova 416 Česká Třebová 560 03
OK1TOX Kustoš Leo Karlík 311 Dobřichovice 252 29
OK1TOZ Rychlý Jan č.p. 42 Miřetice 539 55
OK1TPG Pleštil Vladimír Rozumov 49 Turnov 511 01
OK1TPI Kunc Jaroslav Nerudova 151 Králův Dvůr 267 01
OK1TPL Blažek Tomáš Žižkova 197 Bohosudov 417 42
OK1TPW Panuška Ivan V Ráji 1878 Pardubice 530 02
OK1TQ Ing. Mocsi Josef Letná 770/35 Kostelec nad Labem 277 13
OK1TRA Kukla Jiří Nová 211 Radslavice 751 11
OK1TRJ Novák Michal Berlínská 2752 Tábor 390 05
OK1TRM Ing. Rottenborn Marek tř.5.května 615 Stříbro 349 01
OK1TRW Bruoth Fedor Pavlišovská 2289 Praha 9 193 00
OK1TS Silent key
OK1TTL Lívanský Tomáš Branná 3 Třeboň 379 01
OK1TTP Ing. Kratochvíle Josef Kotopeky-Tihava 30 Hořovice 268 01
OK1TUD Škoda Jaroslav Bezručova 541 Česká Skalice 552 03
OK1TUK Ročeň Jaroslav Sídl.Křinické č.211 Broumov 550 01
OK1TUV Kozmér Ludovit Mánesova 1675 Sokolov 5 356 05
OK1TVA Plecháčková Veronika Na drahách 12 Vysoké Chvojno 533 21
OK1TVD Tyčka Vladimír Josefská 213 Holice v Čechách 534 01
OK1TVK Lenc Jindřich Klíšská 995/133 Ústí nad Labem 400 01
OK1TVM Peter Václav Heyrovského 1563 Sokolov 356 05
OK1TVR Reiser Vilém Lidická 1333 Ostrov nad Ohří 363 01
OK1TY Havel Zdeněk Musílkova 119/7 Praha 5 - Košíře 150 00
OK1TYM Beneš Jiří Jiráskova 846 Vamberk 517 54
OK1TZA Ambroz Zdeněk Svitavská 640 Jevíčko 569 43
OK1TZD Vandasová Petra Steinerova 608 Praha 4 149 00
OK1TZL Vajbar Martin Závodu Míru 733 Nejdek 362 21
OK1TZR via OK6AR
OK1TZW Ing. Petřík Martin Na Hrádku 100 Kralupy nad Vltavou 278 01
OK1TZX Šíp Vladislav U jam č.18 Plzeň 323 24
OK1UA Mgr. Víšek Vlastimil č.p. 141 Běstvina 538 45
OK1UAH Vavera Pavel Neklanova 1796 Roudnice nad Labem 413 01
OK1UBA Hovorka Martin Olešnice 125 Olešnice u Rychnova nad Kněžnou 517 36
OK1UBL Jozíf Ladislav Lipoltická 205 Choltice 533 61
OK1UBP Poupa Pavel Skuhrov 23 Mělník 276 01
OK1UBR Plojhar František Kosmonautů 159 Domažlice 344 01
OK1UDF Andreas Karel Berlínská 2749 Tábor 390 05
OK1UDJ Nový Jiří Na skalkách 952/39 Neratovice 277 11
OK1UDN Ing. Mazanec Milan Uralská 3 Praha 6 - Bubeneč 160 00
OK1UDS Červený Josef Bratří Čapků 66 Úpice 542 32
OK1UEA Paikrt Miroslav Rooseweltova 1458 Sokolov 356 01
OK1UEB Benedikt Jiří Turistická 12 Plzeň 323 17
OK1UEC Nakládal Milan Lidické nábřeží 209 Sokolov 356 01
OK1UEH Hauer Ervín Josefov 73 Habartov 357 09
OK1UEI Preradovič Aleksanda Jana Opletala 122 Vrchlabí 3 543 03
OK1UEK Karlovec Ondřej Macháčkova 8 Plzeň 318 09
OK1UEM Lipert Martin Trnovany 47 Žatec 438 01
OK1UES Šťáhlavská Jaroslava Norb.Frýda 1246/2 České Budějovice 370 05
OK1UET Silent key
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OK1UFE Fridrich Vladimír Mírová 453 Vimperk 385 01
OK1UFL Skála Miloslav Na Drahách 1132 Jilemnice 514 01
OK1UFM Řapek Roman U lípy 362 Blovice 336 01
OK1UG Čada Pavel č.p. 419 Dolní Dobrouč 561 02
OK1UGA Čihák Martin U modřinek 1127 Rychnov nad Kněžnou 516 01
OK1UGD Jezbera Tomáš Junáků 419 Trutnov 541 03
OK1UGE Kasl Pavel Motýlí 24 Plzeň 326 00
OK1UGH Ing. Sittek Miroslav Vodnická 392/43 Praha 4 149 00
OK1UGK Doubek Josef Žižkova 160 Domažlice 344 01
OK1UGV Mužík Miroslav č.p. 179 Kout na Šumavě 345 02
OK1UHQ Malý Ladislav Růžová cesta 409 Trutnov 3 541 03
OK1UHZ Mgr. Kotrouš Pavel Nerudova 508 Blatná 388 01
OK1UJA Vránová Ivana Janov 3 Mladá Vožice 391 43
OK1UJB Bartoška Josef Mánesova 633 Štětí 411 08
OK1UJG Černá Vlasta P.O.Box 44 Dobříš 263 01
OK1UJQ Káva Vladislav Nad Krocinkou 296/69 Praha 9 - Prosek 190 00
OK1UJX Nohýnková Jana Sněhov 88 Malá Skála 468 31
OK1UKV Skalník Jaroslav K Verneráku 15 Praha - Kunratice 148 00
OK1UKZ Kyncl Zdeněk ČSA 2365 Pardubice 530 02
OK1ULE Linhart Leoš Na výsluní 1296/8 Neratovice 277 11
OK1ULK Ing. Sádovský Ivan Družby 336 Pardubice 530 09
OK1ULL Bc. Sádovský Petr Jungmannova 2557 Pardubice 530 02
OK1ULU Ing. Andr Aleš Ondřejská 35 Karlovy Vary 360 01
OK1UME Rejzek Karel Křovice 29 Dobruška 518 01
OK1UMI Nývltová Eduarda Koubovka 894 Červený Kostelec 549 41
OK1UML Kučerová Lenka V suchdolci 488 Mladá Vožice 391 43
OK1UMR Říhová Marcela Resslova 837/34 Děčín 4 405 02
OK1UN Čuchal Lubomír Maškova 90 Liberec 24 463 13
OK1UNG Ungermann Arnošt Sedlec 71 Třebívlice 411 15
OK1UNZ Šmuch Zdeněk Budenín 40 Votice 259 01
OK1UOM Ing. Mrázek Stanislav Ženíškova 2121/2 Praha 4 149 00
OK1UOZ Jánský Pavel Lipanská 391 Kolín 280 02
OK1UPB Burýšek Pavel Sadová 2113 Nymburk 288 03
OK1UPE Ing. Pavlík Petr Ovčí hájek 2165 Praha 5 - Nové Butovice 158 00
OK1UPU Fořt Zdeněk Družstevní 643 Štětí 411 08
OK1UPZ Píša Zdeněk U pivovaru 124 Rudník u Vrchlabí 543 72
OK1UQM Šumelda Miroslav Pavla Lista 789 Brandýs nad Labem 250 01
OK1UQP Kučera Josef Hlinné 6 Dobré 517 93
OK1URM Pokorný Martin Cukerní 238 Praha 9 - Čakovice 196 00
OK1URO Bajer Milan Obchodní 674 Štětí 411 08
OK1URT Konvalina Tomáš Na výsluní 1312 Neratovice 277 11
OK1US Ludačka Jiří J.Krčína 14/1095 České Budějovice 370 11
OK1USA Svoboda Karel Na Výšině 3241 Havlíčkův Brod 580 01
OK1USJ Dušková Jitka Lanšperk 67 Ústí nad Orlicí 1 562 01
OK1USK Ing. Svetlík Jozef Horova 213 Lanškroun 563 01
OK1USS Svetlík Stanislav Horní Třešnovec 177 Lanškroun 563 01
OK1USU Šubrt Jiří Tererova 8/1551 Praha 4 - Chodov 149 00
OK1USW Kotora Ladislav Jirotova 378 Blovice 336 01
OK1UT Silent key
OK1UTK Tuček Ladislav Předměřická 401 Hradec Králové 503 01
OK1UU Švarc Jan P.O.Box 3 Praha 612 160 12
OK1UUK Ing. Kaplan Eduard Písečná 791 Hradec Králové 9 500 09
OK1UVE Klučina Václav Sokolovská 2569 Mělník 276 01
OK1UVG Pozdílek Václav č.p. 28 Bratříkov 468 21
OK1UVU Štangler Miroslav Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64
OK1UW Ing. Jirásek Ivan 17.listopadu 2066 Louny 440 01
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OK1UWE Süsser Siegfried Dlouhá 5/7 Horní Slavkov 357 31
OK1UWW Ing. Bäumelt Karel Sendražice 19 Smiřice 503 03
OK1UX Ing. Jehlička Václav Na Petřinách 29 Praha 6 162 00
OK1UXH Berka Vlastislav V Lukách 59 Děčín 25 405 02
OK1UXT Mgr. Kocum Ivo Žitomírská 413 Český Brod 282 01
OK1UYL via OK5AR
OK1UYM Macháček František V Suchdolci 488 Mladá Vožice 391 43
OK1UYR Vanický Martin Husova 464 Benešov u Prahy 256 01
OK1UZB Zirkler Oskar Čechovská 66 Příbram VIII 261 05
OK1UZE Macháček Zdeněk Hostovského 657 Hronov 549 31
OK1UZK Silent key
OK1UZR Sýkora Zdeněk Nádražní 228/4 Nová Role 362 25
OK1UZW Sklenička Zdeněk Na Pěnkavce 239 Proboštov 417 12
OK1VAM Ing. Franc Jan V rovinách 894/117 Praha 4 140 00
OK1VB Bernat Václav Benešova 612 Kutná Hora 1 284 01
OK1VBA Bechyňa Antonín Pezinská 848 Mladá Boleslav 293 01
OK1VBD Brom Vojtěch Na Okruhu 394/3 Praha 4 142 00
OK1VBN Činčura Josef Jeremiášova 27 České Budějovice 370 01
OK1VBQ Plocek Rudolf Pod nemocnicí 2219 Tábor 390 02
OK1VBS Ing. Plojhar Pavel Kozinova 235 Domažlice 344 01
OK1VCB Hrubý Tomáš U Družstev 1013/7 Praha 4 140 00
OK1VCF Lorenc Tomáš Na Skalkách 772 Sedlčany 264 01
OK1VCP Čermák Vítězslav Dlouhá 114 Příbram III 261 01
OK1VD Ing. Dušánek Václav č.p. 14 Osice 503 26
OK1VDF Blažek Jaroslav Křišťálová 11 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1VDI Velíšek Josef Prokopova 310 Mirošov 338 43
OK1VDJ Jánský Bedřich Družby 337 Pardubice 530 09
OK1VDS Němec Zdeněk Škroupova 238 Chrudim III 537 01
OK1VDX Vasko Stanislav č.p. 117 Hluboš 262 22
OK1VDY Lášek Jaroslav Václavice 24 Provodov - Šonov 549 08
OK1VEA Deutsch Ludvík Podhorská 25 A Jablonec nad Nisou 466 01
OK1VEC Ing. Todl Jiří Farského 13 Plzeň 326 00
OK1VEH Ing. Baťka Bohumír Janovského 10 Praha 7 170 00
OK1VEI Junek Pavel P.O.Box 12 Černošice 252 28
OK1VEL Hloušek Jaroslav Družstevní 1293 Vrchlabí 1 543 01
OK1VEN Ing. Kospach Petr Záryby 112 Kostelec nad Labem 277 03
OK1VEY Majce Svetozar Bratří Čapků 471 Holice v Čechách 534 01
OK1VGJ Hrubý Jan Hlávkova 57 Přeštice 334 01
OK1VGS Kříž Zdeněk Pod zámečkem 1051 Hradec Králové 500 06
OK1VHF Folprecht Milan SNP 8 Ústí nad Labem 400 11
OK1VHN Janeba Denis Na Drážce 349 Pardubice 530 03
OK1VHQ Cuřín Marcel Plchov 56 Třebíz 273 75
OK1VHV Švec Josef Na 15ti kopách 721 Kolín IV 280 02
OK1VIB Ulbricht Milan Na kotli 1175 Hradec Králové 500 09
OK1VIT Bláha Jiří Průběžná 57 Praha 10 100 00
OK1VIU Soukup Josef č.p. 28 Nekoř 561 63
OK1VJB Burcar Josef Šumavská 2959/29 Ústí nad Labem 400 11
OK1VJH Heřmánek Josef Benešova 644 Kolín 2 280 02
OK1VJL Kubička Jiří Střížov 31 Cheb 350 02
OK1VJU Seemannová Eva Jungmannova 575 Žatec 438 01
OK1VJV Ing. Voleš Jaromír Jindřichovská 3 Jablonec nad Nisou 466 02
OK1VK Silent key
OK1VKC Škop Josef V břízách 922 Kolín II 280 02
OK1VKK Dušek František Jahodová 284/11 Karlovy Vary 360 07
OK1VKQ Prištic Václav U jezírka 87 Karlovy Vary 360 07
OK1VKX Kordík Dušan Jiráskova 243 Holýšov 345 62
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OK1VKZ RNDr.CSŠigut Zdeněk Křimická 13 Plzeň 318 05
OK1VLG Ing. Vychodil Lubomír Na Studánkách 782 Jaroměř 551 01
OK1VLK Roček Oldřich Zoubková 2159 Česká Lípa 470 01
OK1VLR Řeřicha Lubomír Na Kavčí skále 1695/B Říčany 251 01
OK1VMF Kalivoda Vítězslav Ledce 148 Smečno 273 05
OK1VMK Klusák Miroslav Hlavní třída 800/60 Ostrov nad Ohří 363 01
OK1VMS Silent key
OK1VNZ Silent key
OK1VOC Ing. Polák Stanislav Nová Lhota 8 Čáslav 286 01
OK1VOF Mgr. Seidl Alexandr U hřiště 1351 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1VOT Jirák Miloslav č.p. 244 Radim 281 03
OK1VOZ Brožovská Marie Sportovní 109 Příbram VIII 261 01
OK1VPD Tůma Josef Podhorská 80 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1VPO Pech Miloš V Domkách 52 Duchcov 419 01
OK1VPR Pošusta Jiří Táborská 465 Mladá Vožice 391 43
OK1VPS Klimešová Jaroslava Bezdrevská 725 Zliv 373 44
OK1VPT Benda Ludvík Petrův Dvůr 67 Netolice 384 11
OK1VPU Doškář Jaroslav 17.listopadu 1202 Mladá Boleslav 293 01
OK1VPV Pivrnec Jaroslav Matějkova 1089/3 Praha 9 190 00
OK1VPY Fichtner Jan U hájovny 2931 Mělník 276 01
OK1VQC Čížek Milan Dědinova 1989 Praha 4 - Chodov 148 00
OK1VR Macoun Jindra Bělčická 8 Praha 4 141 00
OK1VRF Ing. Kohn Václav Rozvoj 102 Klatovy V 339 01
OK1VRI Vízner Richard Roudný 31 Frýdštejn 463 42
OK1VRL Holková Zdeňka Michalovická 12 Litoměřice 412 01
OK1VRN Zielinský August Zachariášova 1 České Budějovice 370 04
OK1VRV Richtr Václav Křesín 37 Lovosice 2 410 02
OK1VRW Skalický Luděk Kunčice 76 Letohrad 561 51
OK1VRY Sirotek Ludvík č.p. 284 Kosova Hora 262 91
OK1VS Silent key
OK1VSA Ing. Jelínek Alexandr Bošínská 253 Praha 9 190 15
OK1VSG Bahula Stanislav Sídl.5.května 247 Bechyně 391 65
OK1VSL Ing. Salač Luděk Jabloňová alej 1065/20 Lovosice 410 02
OK1VSV Mgr. Borovičková Sonja č.p. 141 Zdechovice 533 11
OK1VTB Vališ Miloslav Minská 2782 Tábor 390 05
OK1VTF Silent key
OK1VTG Beránek František Družstevní 528 Velké Poříčí 549 32
OK1VTL Genrt Petr Padolí 162 Hronov 1 549 31
OK1VTO Török František Údolní 110 Pernštejn 431 63
OK1VTR Hanuš Vladimír Albieriho 846 Jaroměř 551 01
OK1VTV Meškán Roman Poděbradova 703 Chodov u K. Varů 357 35
OK1VU PhDr. Vlášek Václav Jetelová 2860/9 Praha 10 106 00
OK1VUA Matschin Ottomar Sadová 28 Dobrá Voda u Českých Budějovic 373 16
OK1VUB Kuchař Bohumil U stadionu 973 Mladá Boleslav 293 01
OK1VUC Strejček Jan č.p. 339 Příbram IV 261 01
OK1VUM Ing. Hakr Miloslav Na Šabatce 4 Praha 4 143 00
OK1VUP Silent key
OK1VVC Šikl Bohuslav č.p. 95 Číčenice 387 71
OK1VVH Polívka Jaroslav Chelčického 701 Libochovice 411 17
OK1VVS Ing. Šimůnek Vladimír Antala Staška 1707/3 Teplice 415 01
OK1VVV Švarc Jan Parléřova 8 Praha 6 169 00
OK1VW Hudec Jiří Bedřicha Smetany 550 Český Brod 282 01
OK1VXI Kubíček Petr Riegrova 85 Libochovice 411 17
OK1VYC Vycpálek František Milíčeves 75 Jičín 506 01
OK1VYK Krákora Jiří Brigádníků 1497/307 Praha 10 100 00
OK1VYL Vavrušková Lotka Svinětice 29 Bavorov 387 73
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OK1VYM Macháčková Marie č.p. 488 Mladá Vožice 391 43
OK1VYP Jansová Jitka Souhradí 83 Mladá Vožice 391 43
OK1VZA Jelínek Otakar Lánská 301 Líbeznice 250 65
OK1VZL Macura Otakar Mochovská 532/32 Praha 9 194 00
OK1VZP Pošustová Zdenka Táborská 465 Mladá Vožice 391 43
OK1VZV Šrám Bohuslav Úprkova 32 Hradec Králové 9 500 09
OK1VZW Ing. Zaňka Jiří Francouzská 2463 Kladno 272 01
OK1WA Kobylák Oldřich Hejtmanská 270/26 Praha 9 198 00
OK1WAV Fiala Jaroslav Losiná 254 Nezvěstice 332 04
OK1WC Dušek František P.O.Box 73 Vrchlabí 1 543 01
OK1WCF Bohadlo Martin Jugoslávská 1540 Náchod 547 01
OK1WDQ Doležal Vladislav Jana Želivského 10 Praha 3 130 00
OK1WEN Ing. Javůrek Václav P.O.Box 49 Nový Bydžov 504 01
OK1WF Ing. Bažant Jaroslav Černovice č.181 Chomutov 430 01
OK1WFE Ing.CSc Smítka Josef U Mrázovky 5 Praha 5 150 00
OK1WGW Pacovský Jaroslav Pražská 20/3004 Teplice 415 01
OK1WI Silent key
OK1WIP Hlaváč Miroslav Macháčkova č.8 Plzeň 318 09
OK1WJA Ing. Janků Petr Nad tratí 991 Nejdek 362 21
OK1WJB Bejblík Jaroslav Na Křemelce 437 Sázava 285 06
OK1WJV Venený Jaroslav Vnější 1040/20 Praha 4 141 00
OK1WJW Pýcha Josef Plzeňská 724 Mariánské Lázně 353 01
OK1WKP Weiss Jiří Čihákova 405 Poděbrady II 290 01
OK1WLH Hartman Josef Vítězná 28 Svitavy 568 02
OK1WLM Nepodal Milan Seifertova 445 Šťáhlavy 332 03
OK1WLT Marek Vladimír Lampertice 204 Bernartice u Trutnova 542 04
OK1WMB Bilický Vladimír Kuřívody 532 Ralsko 471 24
OK1WMJ Musil Jan SNP 251 Kaplice 382 41
OK1WMK Kronos Marek S.K.Neumanna 3 Praha 8 182 00
OK1WMR Rybka Michal Vítězná 15 Karlovy Vary 360 01
OK1WMV Muška Václav Nerudova 1390 Stříbro 349 01
OK1WN Ing. Vlk Stanislav Kunešova 504 Domažlice 344 01
OK1WNB Tichna Jaroslav Hřebenka 891 Nový Bor 473 01
OK1WPM Müllerová Petra Hostivařská 34 Praha 10 102 00
OK1WPN Novák Petr Blahoslavova 5 Karlovy Vary 360 09
OK1WR Jelínek Jindřich Havlíčkova 902 Kralupy nad Vltavou 278 01
OK1WRA Paděla Matěj Macharova 377 Mělník 276 01
OK1WRZ Panuška Jan Chomutovská 6 Karlovy Vary 360 10
OK1WS Marhoul Libor Mlýnská 244 Říčany 251 01
OK1WSL Vychytil Josef Horní Libchavy 148 Libchavy 561 16
OK1WT Bloudek Vladimír Za Školkou 81 Břvany 440 01
OK1WU Ing. Vicek Jiří Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01
OK1WUA Chykulay Boris Vinohradská 1- P.O.Box18 Praha 1 110 00
OK1WV Hubka Václav Thomayerova 331 Domažlice 344 01
OK1WVR Vondřich Václav MŠ 54 Hvožďany 262 44
OK1WVS Víšek Vlastimil Běstvina 4 Třemošnice 538 43
OK1WVV Švarc Jan č.p. 39 Třebusice 273 41
OK1WWJ Slavíček Pavel Písnická 752/44 Praha 4 142 00
OK1WWV Švarc Petr č.p. 39 Třebusice 273 41
OK1WXA Rudolfová Pavlína Vyšehrad 787 Červený Kostelec 549 41
OK1WZV JUDr. Vosecký Zbyněk Vondroušova 1198/55 Praha 6 - Řepy 163 00
OK1XAV Kozlík Otakar Hostovice 56 Pardubice 2 530 02
OK1XBF Holub Pavel Luční 513 Kdyně 345 06
OK1XBK Horák Jiří Hradešínská 33 Praha 10 101 00
OK1XC Mikšátko Josef Dráchov 79 Soběslav 392 01
OK1XCH Černý Jan Davídkova 672/57A Praha 8 - Libeň 180 00
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OK1XDN Sedláček Daniel Štěpánkova 64/704 Praha 5 150 00
OK1XDR Štrajt Jiří Staré Sedlo 174 Orlík nad Vltavou 398 07
OK1XDY Hrubý Josef Knoblochova 416 Jilemnice 514 01
OK1XEG Chvalina Pavel Lovecká 6 Jablonec nad Nisou 466 01
OK1XEM Mrázek Michal Steinerova 735 Praha 4 149 00
OK1XEN Zirkler Martin Na Petynce 26 Praha 6 169 00
OK1XET Javorek Pavel Veltruská 533/13 Praha 9 190 00
OK1XEV Elicer Vít Žižkova 409 Lysá nad Labem 289 22
OK1XEW Kozlík Lukáš Hostovice 56 Pardubice 2 530 02
OK1XFA Ing. Aster Jaroslav Za komínem 486 Trutnov 4 541 02
OK1XFI Feldman Libor K sokolovně 437 Hradec Králové 7 503 41
OK1XGA Kraval Jan K Biřičce 1577 Hradec Králové 8 500 08
OK1XGI Škoda Miroslav Zvěrotice 77 Soběslav 392 01
OK1XGL Ing. Fišer Petr J.Bendy 32 České Budějovice 370 05
OK1XGP Korunka Jan Viktora Huga 4 Karlovy Vary 360 20
OK1XH RNDr. Kalina Milan Šmeralova 3 Praha 7 170 00
OK1XHD Vyšín Josef Všestary - Jedlovec 114 Stránčice 251 63
OK1XHE Ehl František Zborovská 1197 Rychnov nad Kněžnou 516 01
OK1XHI Mikeš Zdeněk Amforová 1891 Praha 5 155 00
OK1XHV Vondráček Jan Rozmarýnová 445 Trutnov 4 541 02
OK1XIN Kovanda Václav U Hostivařského nádraží 10 Praha 10 - Hostivař 102 00
OK1XJ Kubát Jiří Zahradní ul. 265 Starý Kolín 281 23
OK1XJB Mrázková Viera Ženíškova 2121/2 Praha 4 149 00
OK1XJD Folprecht Martin Zalužanská 287/11 Chlumec 403 39
OK1XJF Fidrmuc Jiří Svatopluka Čecha 625 Votice 259 01
OK1XJK Kryl Jiří Bajkonurská 736/4 Praha 4 149 00
OK1XJL Ledvina Josef Husova 130 Domažlice 344 01
OK1XJP Ing. Píro Jiří Petržílova 3299 Praha 4 143 00
OK1XKV Keř Vladimír ČSA 515 Štětí 411 08
OK1XL Zálešák Ladislav Mostecká 95 Horní Jiřetín 435 43
OK1XMO Tvrdík Josef Vilová 139 Hradec Králové 4 500 04
OK1XMS Mendl Richard Staropramenná 15 Praha 5 150 00
OK1XMV Šmejkal Stanislav Oty Bubeníčka 567 Mladá Vožice 391 43
OK1XN Vondráček Luboš Vondroušova 1193 Praha 6 163 00
OK1XNC Huml František Bratří Čapků 246 Příbram VII 261 01
OK1XNF Ing. Kraus Jan Klášterecká 1290 Kadaň 432 01
OK1XNG Vávra Václav Moskevská 98 Karlovy Vary 360 01
OK1XNP Naxera Pavel Na bitevní pláni 38 Praha 4 140 00
OK1XOD Janda Aleš č.p. 21 Bezděz 472 01
OK1XOT Dratva Tomáš Újezd 44 Praha 1 118 00
OK1XOX Beran Aleš Pražská 1532 Náchod 547 01
OK1XP Kužel Otakar č.p. 161 Prosečné 543 73
OK1XPB Ing. Bukovský Pavel Legerova 45 Praha 2 120 00
OK1XPF Petráněk Miroslav 28.října 583 Mladá Vožice 391 43
OK1XPH Hub Jiří Říční 288 Kadaň 432 01
OK1XPP Pokorný Pavel Hlavní 22 Petrov 252 81
OK1XQA Melicharová Jaroslava Mezirolí 38 Nová Role 362 25
OK1XQB Silent key
OK1XQC Šindelář František Račice nad Trotinou 72 Smiřice 503 03
OK1XQD Kumpán Václav Zajíčkova 935 Pardubice 530 03
OK1XR Šlisík Jindřich Říční 1661 Kadaň 432 01
OK1XRL Lehečka Roman Nad Lomnicí 1255 Blatná 388 01
OK1XRM Nunvář Jaroslav Chodská Lhota 111 Kdyně 345 06
OK1XSW Formánek Miroslav K jatkám 1261 Blatná 388 01
OK1XT Kupka Jiří Jordánská 534/16 Tábor 390 01
OK1XTF Tichý František Poštovní 167 Vrchlabí 3 543 03
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OK1XTM Horčička Miloslav Ostrčilova 234/25 Trutnov 541 01
OK1XTR Rak Tomislav č.p. 136 Františkov n.Plouč. 407 23
OK1XU Litomiský Jan Vítězná 13 Praha 5 150 00
OK1XUB Kaplan Jaroslav Mírová 1538 Rychnov nad Kněžnou 516 01
OK1XUJ Stránský Josef Palackého 51 Miletín 507 71
OK1XUV Hofbauer Zdeněk Palackého 850 Stříbro 349 01
OK1XV Archman Josef Kamýk nad Vltavou 262 63
OK1XVW Dr. Vácha Václav Mšenská 4017/13 Jablonec nad Nisou 4 466 04
OK1XW Ing. Křížek Viktor Těpeřská 216 Železný Brod 468 22
OK1XWW Šrůtek Julius Dukelská 2267 Dvůr Králové n.Labem 544 01
OK1XX Jarý Jan Na Poustkách 2131/7 Praha 4 - Komořany 143 00
OK1XXB Horský Zdeněk Voletiny 81 Trutnov 3 541 03
OK1XXL Bouma Petr Táborská 134/18 Liberec 8 460 08
OK1XY Ing. Zbúr Ladislav Na Skalkách 951 Neratovice 277 11
OK1XYA Silent key
OK1XYZ Urban Oldřich Hlavní 2730 Praha 4 141 00
OK1XZB Brož Zdeněk Na Míčánkách 11 Praha 10 101 00
OK1XZS Svoboda Zdeněk č.p. 140 Činěves 289 01
OK1YA Burian Přemysl Martinovská 244/7 Praha 9 - Prosek 190 00
OK1YB Hozmanová Věra Husova 372 Poděbrady II 290 01
OK1YG Silent key
OK1YLB Schejbal Jiří Pernštýnská 133 Lázně Bohdaneč 533 41
OK1YM Linhart Oldřich Žitenická 1529 Čáslav 286 01
OK1YNM Brož Karel Sofijská 1313/8 Děčín 6 405 02
OK1YO Klementis Imrich č.p. 332 Desná v Jiz.horách I 468 61
OK1YS Pišl Ladislav Tyršova 179 Albrechtice nad Orlicí 517 22
OK1YV Silent key
OK1YW Silent key
OK1YX Šneidr Pavel Plzeňská 530 Stod 333 01
OK1YZN Vošahlík Ladislav Jeseniova 909/29 Praha 3 130 00
OK1ZA Voříšek Arnošt Na lepším 6 Praha 4 140 00
OK1ZAD Dušek Jiří Lokšany 662 Březnice 262 72
OK1ZAJ Zajíček Pavel 17.listopadu 242 Domažlice 344 01
OK1ZAT Kohout Pavel K blahobytu 2403 Pardubice 530 02
OK1ZBD Knížek Karel Střížkovská 31/434 Praha 8 180 00
OK1ZBK Bubník Karel Bellušova 54 Praha 5 155 00
OK1ZCJ Jírovec Jaroslav Jiráskova 590 Kadaň 432 01
OK1ZD Zábranský Zdeněk Jarníkova 1876 Praha 4 - Již.Město 148 00
OK1ZDA Kohout Luboš Toužimská 24 Plzeň 323 34
OK1ZDE Šimon Zdeněk Hanojská 2836 Tábor 390 05
OK1ZDT Houfek Zdeněk Erno Košťála 957 Pardubice 530 12
OK1ZDX Vasko Jan Na Lipkách 117 Hluboš 262 22
OK1ZE Čáslavský Václav Truhlářská 253 Hradec Králové 7 503 41
OK1ZED Sedláček Jiří Vilová 6/1080 Hořovice 268 01
OK1ZES Švúb Zdeněk Na Vyhlídce 33 Karlovy Vary 360 01
OK1ZF nw OK1NE
OK1ZFP Rychlý František Pechlátova 1/45 Praha 5 150 00
OK1ZGA Zima Vladimír Nad Šárkou 103 Praha 6 160 00
OK1ZH Bartošek Ladislav Hořetice 22 Žatec 438 01
OK1ZHS Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 Pardubice 530 02
OK1ZHU Hašek Zdeněk č.p. 13 Uhersko 533 73
OK1ZHV Mgr. Horák Vojtěch SNP 616 Hradec Králové 500 03
OK1ZJ Janoušek Zdeněk Drhovice č.1 Dražice 391 31
OK1ZJA Jaroš Zdeněk Kociánova 2394 Kladno 272 01
OK1ZJB Ing. Bureš Josef Pecháčkova 1245/8 Praha 5 150 00
OK1ZJH Knecht Jiří Hubenov 8 Dolní Bělá 331 52


34 z 56







OK1ZJJ Matrková Jana č.p. 5 Velké Chvojno 403 34
OK1ZJL Lonský Jiří Boettingerova 16 Plzeň 301 01
OK1ZJN Nový Jiří Břasy-Stupno 223 Břasy 1 338 24
OK1ZJP Rychlý Jakub Pechlátova 1/45 Praha 5 150 00
OK1ZK Zajíc Jan Želivského 20 Praha 3 130 00
OK1ZKL Krpálek Ladislav P.Bezruče 683/1 Neratovice 277 11
OK1ZKN Arazim Jaroslav Jirenská 242 Nehvizdy 250 81
OK1ZKQ Ing. Ješátko Vlastimil Hořanská 6/1515 Praha 3 - Žižkov 130 00
OK1ZL Silent key
OK1ZLM Matrka Ladislav č.p. 5 Velké Chvojno 403 34
OK1ZMD Zimmermann Milan Horní Řasnice 69 Frýdlant v Čechách 464 01
OK1ZMH Mareš Jan Milady Horákové 536 Hradec Králové 500 06
OK1ZMJ Matrková Jana č.p. 5 Velké Chvojno 403 34
OK1ZML Leistner Milan Třebízského 403 Písek 397 01
OK1ZMO Marisko Otto Nad Úžlabinou 32/451 Praha 10 108 00
OK1ZMS Šavel Martin Kruhová 1251 Stříbro 349 01
OK1ZMX Ing. Kolínský Zdeněk Seifertova 4160 Chomutov 430 03
OK1ZN Ing. Závodský Jaromír Jungmannova 2555 Pardubice 530 02
OK1ZOR Řehák Otakar Jiráskova 42 Lštění 257 22
OK1ZOZ Němec David Václava Soboty 33 Duchcov 419 01
OK1ZP Tomáš Josef č.p. 195 Kvasiny 517 02
OK1ZPC Parůžek Zdeněk Matěje Červenky 1414 Čelákovice 250 88


č


OK1ZPJ CSc. Prusík Zdeněk Nad alejí 27 Praha 6 162 00
OK1ZPT Tupý Petr Záhoří 35 Kardašova Řečice 378 21
OK1ZSR Pešta Juraj Moravanů 60 Praha 6 169 00
OK1ZSV Strnad Vladimír Farní 348 Kdyně 345 06
OK1ZTA Gütter Pavel Suvorovova 622/IV Klatovy 339 01
OK1ZTO Mgr. Tlustý Oldřich Kmochova 83 Hradec Králové 500 09
OK1ZUB Koten Vojtěch Káranská 376/5 Praha 10 108 00
OK1ZVA Ing. Kučera Vlastimil Okružní 254 Sezimovo Ústí 2 391 02
OK1ZVL Ledvinka Vladimír Mšecké sídliště 823 Nové Strašecí 271 01
OK1ZVP Václav Petr Májová 815 Ostrov nad Ohří 363 01
OK1ZVS Šrut Vlastimil Zápská 1640 Brandýs nad Labem 250 01
OK1ZWF Kvis Jiří U Smaltovny 1359/7 Praha 7 170 00
OK1ZX Ing. Hošek Jan U Sparty 10 Praha 7 170 00
OK1ZZ Zakouřil Zbyněk Hasova 3092/4 Praha 4 143 00
OK1ZZX Strnad Vladimír Farní 348 Kdyně 345 06
OK1ZZZ Přibyl Karel Nádraží 206 Pačejov 341 53
OK2-15823 Zukal Oldřich Foltýnova 21c Brno 635 00
OK2-19397 Sedláček Miloslav Havlíčkova 258/29A Kyjov 697 01
OK2-22130 Veleba Jaroslav Fibichova 19 Brno 612 00
OK2-33915 Božek Petr Dukelská 2 Rýmařov 795 01
OK2-34612 Máslo Radek Horní náměstí 218 Lysice 679 71
OK2-35159 Šmerda Zdeněk č.p. 362 Viničné Šumice 664 06
OK2-35642 Úlehla Martin ČSA 4010 Kroměříž 767 01
OK2-35730 Ožana Jan Božkova 562 Karviná 734 01
OK2-35774 Ožanová Veronika Božkova 562 Karviná 734 01
OK2-35910 Klíma David Pod Kaštany 15 Brno 616 00
OK2-35916 Kočí Zbyněk Lu ní 447 Dolní Lutyně 735 53
OK2-35933 Paseka Jiří Podlesí 1200 Frýdlant nad Ostravicí 739 11
OK2-36092 Korčián Stanislav Vlčnovská 14 Brno 629 00
OK2-36113 Přichystal Tomáš kpt.Vajdy 8 Havířov 736 01
OK2AB Ing. Macík Rostislav Chomýž 16 Bystřice pod Hostýnem 768 61
OK2ABH Janhuba Petr Rovensko 224 Zábřeh 789 01
OK2ABU Novák Zdeněk Smeykalova 412 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2ACM Ing. Svoboda Marek Cholevova 35 Ostrava - Jih 700 30
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OK2AF Gregor Milan Moravské Křížánky 19 Svratka 592 02
OK2AIS Tomšů Aleš Hrnčířská 41 Brno 602 00
OK2AJ Sedláček Slavomír Pod Kozincem 1472 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2AKG Silent key
OK2AOP Mates Jiří Na nábřeží 135 Havířov 736 01
OK2AR Pohánka Jan Valtická 17 Brno 628 00
OK2ARK Ing. Kožušník Rudolf Horečky 2011 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2ARM Vácha Josef Čechova 13 Velké Meziříčí 594 01
OK2BAQ Janeček Jaroslav Čechova 1595/8 Velké Meziříčí 594 01
OK2BAT Tanistra Jiří Výškovická 108 Ostrava 3 700 30
OK2BAV Sluštík Jaroslav Dukelská 3995 Zlín 760 01
OK2BBA Baďura Jan J.A.Komenského 216 Adamov 679 04
OK2BBB Kučera František Dražůvky 78 Archlebov 696 33
OK2BBD Zdráhal Zdeněk Ústín 49 Těšetice 783 46
OK2BBH Silent key
OK2BBI Vondráková Zdenka kpt.Vajdy 7/674 Havířov - Město 736 01
OK2BBJ Dura Josef Hrabůvka 21 Hranice 753 01
OK2BBR Rauer Vlastimil Nemocniční 2 Dvorce 793 68
OK2BC Horáček Vilém Vodní 32 Horka nad Moravou 783 35
OK2BCF Černík Milan č.p. 380 Hošťálková 756 22
OK2BCI Zbořil Lubomír Boženy Hrejsové 1644 Strážnice 696 62


.


OK2BCJ Silent key
OK2BCK Fiala Narcis Spáčilova 3544 Kroměříž 767 01
OK2BCN Runkas Pravoslav č.p. 165 Pavlice 671 56
OK2BCO Silent key
OK2BCR Silent key
OK2BCT Šíbl Evžen Wolkerova 1595 Frýdek - Místek 738 02
OK2BCW Jílek Jaroslav Revoluční 14a Šumperk 787 01
OK2BCX Silent key
OK2BDA Staněk Vilém Lipová 892 Rychvald 735 32
OK2BDB Ing.CSc Klabal Josef Příkrá 2995 Zlín 760 01
OK2BDF Ing. Fencl Jiří Pálavské nám.č. 8 Brno 628 00
OK2BDR Ing. Beran Jan Benešovo nábřeží 3742 Zlín 760 01
OK2BDS Ing. Kouřil Ludvík Spojenců 971 Třebíč 674 01
OK2BDU Jankovič Milan Werichova 31 Olomouc 779 00
OK2BDX Jelínek Vladimír Dvořákova 24 Přerov 750 00
OK2BEA Ing.Prof Pokorný Miroslav Bráfova 4 Ostrava 1 702 00
OK2BEH Životský Zdeněk Na Honech 1826 Tišnov 666 01
OK2BEJ Ing. Nestrojil Vlastimil Ve vilách 10 Jihlava 586 05
OK2BEK Ing. Kůr Emil Písečná 584 Vracov 696 42
OK2BEM Ing. Otevřel Jan Pláňava 257 Bošovice 683 54
OK2BEN Ing. Čech Luboš Chelčického 14/5 Žďár nad Sázavou 6 591 01
OK2BEO Machulka Ivan Těšíkov 1172 Vsetín 755 01
OK2BEW Pažourek Karel Haškova 1 Brno 638 00
OK2BF Orel Stanislav Haškova 13 Brno 638 00
OK2BFH Szarowski Jan Kirovova 6/2305 Karviná 7 - Mizerov 734 01
OK2BFI Čech Svatopluk Ulička 2462/5 Kroměříž 767 01
OK2BFK Miler Vladimír Smetanova 32 Šternberk 785 01
OK2BFN Mikeska Tomáš č.p. 121 Velký Ořechov 763 07
OK2BFR Kohoutek Bohumír č.p. 135 Borotín u Boskovic 679 37
OK2BFU Fuchs Milan Palackého 57 Brno 612 00
OK2BFY Opálka Josef V lávkách 354 Kunštát na Moravě 679 72
OK2BGA Caha Vladimír Číchov 9 Okříšky 675 21
OK2BGB Zelinka Ludvík U letiště 1253 Holešov 769 01
OK2BGF Kučera Tomáš Luční 1316 Nové Město na Moravě 592 31
OK2BGK Čapka František Komenského 429 Lednice na Moravě 691 44
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OK2BGN Boruta Stanislav č.p. 545 Zubří 756 54
OK2BGO Krejčíř Antonín Nádražní 270 Velké Opatovice 679 63
OK2BGW Ing. Kovář Ivo Jamborova 937 Tišnov 666 03
OK2BH Brablc Zdeněk Bří.Sousedíků 1081 Zlín 760 01
OK2BHA Silent key
OK2BHD Denéf Zdeněk Králova 1672 Tišnov 666 01
OK2BHE Brancuzský Miloslav Myslbekova 1076 Moravské Budějovice 676 02
OK2BHK Gavelčík Ivan Řeka č. 86 Smilovice 739 55
OK2BHL Luňák Jiří Štěpnická 1083 Uherské Hradiště 686 06
OK2BHM Lux Erich Polní 21 Odry 742 35
OK2BHS Ožana Václav Božkova 562 Karviná 734 01
OK2BHZ Kowalczyk Zbigniew č.p. 302 Hnojník 739 53
OK2BIA Šoupal Vladislav Hraničky 20 Vyškov 682 01
OK2BIC Ing. Cendelín Milan Zakladatelská 928 Karviná - Nové Město 735 06
OK2BIJ Ing. Vdoleček Libor Olbrachtovo nám. 10 Brno 624 00
OK2BIK Janírek Jaroslav Úvozní 576 Vítkov 749 01
OK2BIQ Motyka Jan Tyra 30 Třinec 739 61
OK2BIT Kunčar Ladislav 1.máje 3 Rýmařov 795 01
OK2BIU Ing. Čermák Jan Mikulovská 7 Brno 628 00
OK2BIW Juřica Václav Horní 148 Lhota u Opavy 747 92
OK2BIX Šmehlík Vladimír č.p. 271 Mohelno 675 75
OK2BIZ Silent key
OK2BJ Novák Slavomír Nad vodárnou 36 Ostrava 713 00
OK2BJC Ing. Coufal Jan Bří.Jaroňků 4063/73 Zlín 760 01
OK2BJG Walach Ondřej Sokolovská 1217/44 Ostrava - Poruba 708 00
OK2BJI David Miloslav Opálkova 12 Brno 635 00
OK2BJJ Mihola Jan Hornická 17 Český Těšín 737 01
OK2BJK Kvapil Jaroslav Strukov 41/42 Litovel 794 01
OK2BJM Procházka Josef Vídeňská 36 Znojmo 669 02
OK2BJQ Ondráček Rostislav Jiráskova 1817/60 Vsetín 755 01
OK2BJR Bregin Miloslav č.p. 73 Těšetice 783 46
OK2BJS Šváb Jaromír Horní Paseky 1673 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2BJT Polák Štefan Topolky 26 Brno 616 00
OK2BJX Firek Jan Nár.odboje 268 Paskov 739 21
OK2BK Novák Josef 1.čsl.arm.sboru 1302 Ostrava - Poruba 708 00
OK2BKA Skřivánek Čestmír č.p. 83 Rovensko 789 01
OK2BKB Silent key
OK2BKE Kazda Jiří Zakřany č.192 Zastávka u Brna 664 84
OK2BKF Richter Miloslav Na Sídlišti 205 Lutín 783 49
OK2BKJ Klapil Josef Dvořákova 526 Otrokovice 765 02
OK2BKP Oral Antonín Pivovarská 1160 Holešov 769 01
OK2BKQ JUDr. Hrbotický Jan Padělky č.704 Ždánice 696 32
OK2BKU Gunár Ondřej Solní 116 Uničov 783 91
OK2BKV Ing. Kokeš Vladimír Arbesovo nám. 2 Prostějov 796 01
OK2BL Luža Bohumil Čekyně 61 Přerov VII 751 24
OK2BLB Zábojník Josef tř.kpt.Jaroše 15 Brno 602 00
OK2BLD Ing. Duda Ladislav Proskovická 65 Ostrava 700 30
OK2BLE Silent key
OK2BLH Ing. Ondráček Karel Hlavní 90 Oslavany 664 12
OK2BLO Blaha Josef Gemerská 504 Litovel 784 01
OK2BLR Drabálek Ladislav Hradisko 204 Šitbořice 691 76
OK2BLS Čermák Zdeněk Hornoměstská 49 Rýmařov 795 01
OK2BMA Cunderla Pavel Slunečná 4558 Zlín 760 05
OK2BMB Hanák Antonín Jílová 23 Olomouc 779 00
OK2BMC Čáslavský Milan Sýpka 32 Brno 613 00
OK2BMD Mašková Lidmila Jiráskova 544 Tišnov 666 01
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OK2BME Veřmiřovský Pavel Družební 1004 Kopřivnice 742 21
OK2BMI Macek Milan Bratří Čapků 818 Uničov 783 91
OK2BMJ Janík Milan Sehradice 159 Dol.Lhota u Luhačovic 763 23
OK2BMT via OK7MT
OK2BMU Ing. Ságl Ivan Fr.Čechury 4468 Ostrava - Poruba 708 00
OK2BMV Vymazal Marek Einsteinova 36 Olomouc 779 00
OK2BMZ Mašková Zdeňka Kmochova 12 Třebíč 674 01
OK2BNA Mgr. Viková Magda Palackého 444 Kunštát na Moravě 679 72
OK2BNC Ohnút Jiří Nad Vývozem 5132 Zlín 760 05
OK2BND Ing. Šádek Jan Bezručova 805/4 Hranice 753 01
OK2BNF Bednářík Stanislav Pod Vinohrady 275 Uherské Hradiště 686 01
OK2BNG Bocek Jan Polní 366 Klimkovice 742 83
OK2BNP Pokorný Jaroslav Svatopluka Čecha 21 Boskovice 680 01
OK2BNT Ing. Doležal Ladislav Jiráskova 11 Olomouc 772 00
OK2BNX Silent key
OK2BOB Křenek Bohumil Kmochova 5 Olomouc 779 00
OK2BOE Rzyman Ota Haškova 639/4 Karviná 4 - Ráj 734 01
OK2BOF Woznica Edvard Tyršova 2275/48 Karviná 7 - Mizerov 734 01
OK2BOG Rýdl Ladislav 17.listopadu 2353/11 Karviná - Mizerov 734 01
OK2BON Vavruša Štěpán Sokolská 2 Šumperk 787 01
OK2BOS Hoferek Karel č.p. 83 Lešná 756 41
OK2BOT Popiolek Jaromír Jana Maluchy 11/128 Ostrava 700 30
OK2BOV RNDr. Bláha Rudolf Štítného 29 Olomouc 779 00
OK2BPA Posker Miroslav Kosmonautů 37 Havířov 2 - Bludovice 736 01
OK2BPB Gregor Vít č.p. 554 Fryčovice 739 45
OK2BPG Ing. Stryk Josef Květnická 1628 Tišnov 666 01
OK2BPH Koutný Zdeněk č.p. 547 Velká nad Veličkou 696 74
OK2BPI Menšík Jaroslav Mezivodí 2101 Kyjov 697 01
OK2BPK Kučírek Josef Hutník 1483 Veselí nad Moravou 698 01
OK2BPL Ing. Talanda Michal Štefánikova 483 Kuřim 664 34
OK2BPV Burian Stanislav Březinova 109 Jihlava 586 01
OK2BPW Knápek Svatomír Podvesná 2042/7 Zlín 1 760 01
OK2BQ Palas František Haškova 42/28 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2BQC Pospíšil Jaroslav I.P.Pavlova 40 Olomouc 779 00
OK2BQL Valchář Pavel Buková 106 Bernartice u Javorníka 790 57
OK2BQM MUDr. Fritz Stanislav Havlíčkova 191 Javorník 790 70
OK2BQR Blažek František Trávníky 1182 Otrokovice 765 02
OK2BQU Ing. Zahradník Emil Habří 4 Brno 628 00
OK2BQZ Janošek Jaroslav Jiřího Herolda 1562/6 Ostrava - Bělský les 700 30
OK2BRA Parák Karel č.p. 141 Blatnice 696 71
OK2BRD Ing. Dadok Jiří U letiště 1464 Petřvald 735 41
OK2BRJ Navrátil Petr Mánesova 14 Ostrava 1 702 00
OK2BRM Silent key
OK2BRO Rohan Luděk U letiště 1172 Holešov 769 01
OK2BRQ Opavský Ivan Slatiny 912 Malenovice 763 02
OK2BRS Ing. Vaštják Ivan Bří.Hlaviců 73 Vsetín 755 01
OK2BRV Ing. Fajmon Václav Na záboří 47 Pardubice 530 02
OK2BRX Cikánek Vojtěch Na vyhlídce 25 Šternberk 785 01
OK2BRY RNDr. Jaroš Miloš Opálkova 7 Brno 635 00
OK2BRZ Lorenz Pavel Uničovská 85 Šternberk 785 01
OK2BS Vařeka Bohuslav plk.Karla Hlásného 717 Bludov 789 61
OK2BSA Silent key
OK2BSB Fajman Adolf Pražská 63 B Znojmo 669 02
OK2BSE Polák Milan Spodní 18 Brno 625 00
OK2BSH Pravda Miroslav Rybářská 84 Opava 1 746 01
OK2BSK Mach Milan č.p. 245 Veřovice 742 73
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OK2BSL Lapiš Ladislav Družstevnická 14 Havířov - Podlesí 736 01
OK2BSN Ševčík Dalibor mjr.Nováka 39 Ostrava - Hrabůvka 700 30
OK2BSO Vyrbica Petr Polní 966 Orlová - Lutyně 735 14
OK2BSP Plesník Jaroslav Havlíčkova 1171 Valašské Meziříčí 757 01
OK2BSQ Plavecký Jaroslav Křivá 712 Vítkov 749 01
OK2BST Havelka Dušan Studenec 122 Koněšín 675 02
OK2BSY Doležal Petr Květnická 1724 Tišnov 666 01
OK2BTB Plaček Miroslav Harcovská 1484 Frýdlant nad Ostravicí 739 11
OK2BTC Tobola Jaroslav Jahodová 828 Návsí 739 92
OK2BTE Sikora Alois č.p. 419 Mosty u Jablunkova 739 98
OK2BTI Sagitarius Jaroslav Lidická 80 Orlová 735 11
OK2BTJ Ing. Řepka Miroslav Dr.Horáka 25 Prostějov 796 01
OK2BTK Poláček Petr Rokytnice 440 Vsetín 755 01
OK2BTL Navrátil Josef Žilinská 1361 Ostrava - Poruba 708 00
OK2BTR Ing. Macura Oldřich Zahradní předměstí 318 Starý Bohumín 735 81
OK2BTS Maštera Josef Kožichovice 6 Třebíč 674 01
OK2BTT Weiser František Blanická 25 Šumperk 787 01
OK2BTU Mučka Karel Osvoboditelů 80 Velká Polom 747 64


g


č


OK2BTY Ing. Hamerník Jiří Tanvaldská 1336/7 Praha 8 182 00
OK2BTZ Andrle Antonín Boršická 99 Dolní Němčí 687 62
OK2BU Ulmann Radek Břevenec 3 Šumvald 783 85
OK2BUE Kolařík Josef Sadová 969 Hulín 768 24
OK2BUH Šperlín Miroslav Ovesná 16 Olomouc 779 00
OK2BUN Matějů Milan Josefa Špidly 278 Svitávka 679 32
OK2BUP Fiala Jaroslav Haškova 8 Opava 746 01
OK2BUS Plaček Jaroslav Tolstého 1137 Valašské Meziříčí 757 01
OK2BUT Arch.In Paclt Jan Jezerní 431 Vracov 696 42
OK2BUX Jirout Stanislav č.p. 309 Valašská Polanka 756 11
OK2BUZ Ing. Mikulenka František Beskydská 2207 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2BVA Komínek Ivan Pod lesem č.8 Odry 742 35
OK2BVB Halouzka Milan Ostravská 476/70 Český Těšín 737 01
OK2BVC Gubiš Ján Rajecká 61 Karviná - Ráj 734 01
OK2BVE Nastulczyk Josef Studentská 18/2360 Karviná - Mizerov 734 01
OK2BVF Rimell Karel U státní hranice 4/1041 Karviná 4 - Ráj 734 01
OK2BVT Zelinka Petr Milénova 9 Brno 638 00
OK2BVY Ing. Kříž Václav Znojemská 63 Jihlava 586 01
OK2BVZ Silent key
OK2BWC Ochotský Zdeněk Sušická 207 Traplice 687 04
OK2BWI Havel František Janáčkova 1090 Moravské Budějovice 676 02
OK2BWJ Rumler Petr Brněnská 1430 Šlapanice u Brna 664 51
OK2BWK Sáblík Leopold Tetčická 513 Rosice u Brna 665 01
OK2BWQ Hájek Ladislav Ždánice 4 Bystřice nad Pernštejnem 593 01
OK2BWR Hájek Ladislav Ždánice 66 Bystřice nad Pernštejnem 593 01
OK2BWT Janoš Jaroslav Jiráskova 1109 Kojetín 752 01
OK2BWU Šianský Svatoslav Werichova 15 Olomouc 779 00
OK2BWZ Strecková Helena č.p. 44 Štarnov 783 14
OK2BX Borovička Zdeněk Ra erovická 774/1 Třebíč 674 01
OK2BXA Poruba Josef Hlavní 666 Zubří 756 54
OK2BXE Navrátil Drahomír Kabelikova 20 Přerov 750 02
OK2BXG Ing. Švestka Petr Svážná 6 Brno 634 00
OK2BXM Pecka Miroslav Vsetínská 8 Brno 639 00
OK2BXU Smička Daniel Seifertova 6 Přerov 750 05
OK2BXZ Ing. Přibyl Petr I.Olbrachta 673 Třebíč 674 01
OK2BYH Holeček Roman Nádražní 488 Ždánice 696 32
OK2BYW Konečný Milan Nad zámkem 1285 Vsetín 755 01
OK2BZ Špiřík Josef Hybešova 343 Rosice u Brna 665 01
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OK2BZA Silent key
OK2BZB Trefilík Jan Bulharská 51 Brno 12 612 00
OK2BZE Lanča Milan Rožnovská 347 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2BZM Moser Zdeněk Josefa Obadala 3409 Kroměříž 767 01
OK2BZW Matuška Karel Zdislavice 82 Zdounky 768 02
OK2BZY Kutaj Josef Klidná 782/12 Havířov - město 736 01
OK2CDI Horáček Václav Masarykovo nám. 28 Hodonín 695 00
OK2CDR Kaňovský Jan Hřbitovní 8/412 Dubňany 696 03
OK2CEU Cimbalníková Božena Obránců míru 1 Bruntál 792 01
OK2CFM Vágner Martin Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01
OK2CHB Baar Hugo Na Prachárně 8 Nový Jičín 741 01
OK2CHI Hučínová Lenka Holečkova 34 Olomouc 779 00
OK2CJM Petschenková Marie Alej svobody 913 Polná 588 13
OK2CKC Lettmayer Jindřich Komenského 563 Blučina 664 56
OK2CKJ Ing. Kaláb Josef č.p. 485 Otaslavice 798 06
OK2CL Chlubný Alois Arbesova 9 Brno 638 00
OK2CLL Duchoň Karel Legionářská 8 Boskovice 680 01


.


OK2CLW Řezníček Milan Ladova 5/292 Havířov - Šumbark 736 01
OK2CMW Řezníček Milan Ladova 5 Havířov - Šumbark 736 01
OK2CMX Krčál Ondřej Masarykova 225 Nové Město na Moravě 592 31
OK2CMZ Nečas Martin Hrabová 184 Zábřeh 789 01
OK2COS Ing. Šanda Oldřich Viniční 149 Brno 615 00
OK2CPD Kříž Josef tř.Tomáše Bati 3763 Zlín 760 01
OK2CPG Grepl Pavel č.p. 287 Brodek u Konice 798 46
OK2CPV Vágner Petr Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01
OK2CQR Hložek Petr Obecnice 641 Halenkovice 763 63
OK2CRK Ing. Král Radoslav U Mýta 448 Postřelmov 789 69
OK2CRT Mendlík Petr Viniční 103 Brno 615 00
OK2CSU Ing. Kmec Marian Hromůvka 1883 Hranice 753 01
OK2CTS Vlach Jaromír Míčkova 53 Brno 614 00
OK2CVA Ing. Varhaníček Antonín ČSA 1166 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2CVH Hubík Vladimír Dvořákova 7 Přerov 750 02
OK2CVK Kocián Vladimír Boženy Němcové 3 Prostějov 796 01
OK2DA Ing. Veselý Zdeněk Bieblova 3 Brno 613 00
OK2DAB Janko Jiří Selská 21 Brno 14 614 00
OK2DAS Vašíček Karel Klentnice 87 Mikulov 692 01
OK2DCL Pilát Otto Těšetice 66 Prosiměřice 671 61
OK2DE Ing. Pivrnec Jiří Filipova 6 Brno 635 00
OK2DEY Ing. Lesniak Bronislav ul.1.Máje č.p.1075 Rychvald 735 32
OK2DGF Frýba Josef Zahraničního odboje 925 Třebíč 674 01
OK2DGG Mgr. Hauerlandová Jitka Rolnická 1775 Uherský Brod 688 01
OK2DTI Ing. Horák Prokop Okružní 72/4 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2DVS Varčok Vilém Sjednocení 25 Studénka 742 13
OK2DW Pánek Antonín 5.května 1352 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2EA Štěpán Vítězslav Šafaříkova 724 Valašské Meziříčí 757 01
OK2EC Martinek Štěpán Žižkova 14 Hodonín 695 01
OK2EI Skřek Jaroslav Dřevnovice 129 Nezamyslice 798 26
OK2EK Kahle Emil Chopinova 9 Brno 623 00
OK2ER Burger Oldřich Náměstí 63 Klimkovice 742 83
OK2EZ Karasz Martin Hlavní třída 1027/47 Ostrava 8 708 00
OK2FB Ing. Hruška Pavel Františka Kretze 1459 Uherské Hradiště 686 05
OK2FBM Pavlata Petr Uzbecká 12 Brno - Bohunice 625 00
OK2FBY Krůpa Miroslav Nad Fojstvím 1204 Zubří 756 54
OK2FCS Heindl Čestmír Velkopavlovická 10 Brno 28 628 00
OK2FEI Ing.Doc Obermajer Petr Slatinská 104 Brno 636 00
OK2FH Hudeček František Leitnerova 16 Brno 602 00
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OK2FJ Javůrek František Vídeňská 56 Brno 639 00
OK2FJI Ing. Poruba Jiří Hlavní 666 Zubří 756 54
OK2FLI Janda František 8.května 60 Šumperk 787 01
OK2FPN Němec Petr č.p. 301 Zašová 756 51
OK2FRP Fráňa Pavel Malešovská 25 Brno 625 00
OK2FSE Ing. Striček František Horní Paseky 822 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2FUG Ing. Kondělka Miroslav Na kopci 2065/9 Karviná 734 01
OK2FYM Ambrož Ladislav Hornopolní 39 Ostrava 1 702 00
OK2GE Novotný Vlastimil Tyršova 319 Němčice nad Hanou 798 27
OK2GG Hauerland Jaroslav Za humny 1463 Uherský Brod 688 01
OK2GJ Ing. Pleva Vladimír 5.května 1341 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2GM Kahánek Martin Dolní 428 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2GPS Kilian Jaroslav Alšova 13 Hustopeče u Brna 693 01
OK2GQG Horáková Jitka Velká Strana 32 Dubicko 789 72
OK2GTI Rösner David Brněnská 55 Mikulov 692 01
OK2GU Novotný Augustin Jiřího z Poděbrad 5 Jihlava 586 01


a


OK2GX Hikele Stanislav Spešov 195 Rájec - Jestřebí 679 02
OK2HAZ Grygárek Michal Nerudova 762 Uničov 783 91
OK2HBF Pohanka Jiří č.p. 58 Ctidružice 671 54
OK2HBR Ing. Puchinger Zdeněk B.Martinů 30 Olomouc 779 00
OK2HBY Kovařík Kamil gen.Jaroše 23 Velké Meziříčí 594 01
OK2HDL Hnilička Antonín Újezdská 145 Dlouhá Loučka 783 86
OK2HDQ Ing. Janíček Vladimír Družstevní 1311 Otrokovice 765 02
OK2HFC Čech Stanislav Komenského 38 Dubňany 696 03
OK2HHF Hrubý František Padělky 22 Tvrdonice 691 53
OK2HI Holík Karel Hradská 213 Lukov 763 17
OK2HIJ Ivanský Jiří Družstevnická 22 Havířov - Podlesí 736 01
OK2HJJ Šrámek Jaroslav Košíkov 71 Velká Bíteš 595 01
OK2HJS Škvor Jiří Maroldova 7 Bystrovany 772 00
OK2HKA Honza Bohumil Dolní Paseky 654 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2HKP Koksa Ivan Nábřeží Dr.E.Beneše 5 Přerov 750 02
OK2HME Humpolík Bohumil Kopečky 640 Vranovice 691 25
OK2HMF Horenský Milan U vrby 11 Šternberk 785 01
OK2HMS Štenda Milan Domažlická 597/12 Ostrava 2 - Heřmanice 713 00
OK2HPH Tušer Vladimír č.p. 125 Hlinsko p.Hostýnem 768 41
OK2HRL Horák Lukáš B.Němcové 16 Šlapanice u Brna 664 51
OK2HSB Hejl Svatohor Kolšov 145 Sudkov 788 21
OK2HW Hlaváč Vladimír U letiště 1253 Holešov 769 01
OK2HWP Palička Milan Barvy 5 Brno 638 00
OK2HY Havránek Jiří Oblá 6 Brno - Nový Lískovec 634 00
OK2HZ Ing. Goněc Jaromír Čs.exilu 9/479 Ostrava 708 00
OK2IBS Jemelík Vladimír Dudíkova 1266 Kojetín 752 01
OK2IBT Špatka Petr
OK2ICA Silent key
OK2ICF Plecitá Květoslav Heroltovice 1523 Město Libavá 783 07
OK2ICP Crhák Petr T.G.Masaryka 503 Frýdek - Místek 738 01
OK2IDW Ing. Fiala Drahoslav č.p. 165 Sebranice u Boskovic 679 31
OK2IEA Klusek Petr Nádražní 9 Český Těšín 737 01
OK2IEN Klinkovský Luděk Stromořadí 229 Dobřany 334 41
OK2IGL Peksa Vojtěch Oderská 178 Vítkov 749 01
OK2IJF Šenkeřík Jiří Véska 92 Heřmanice u Oder 742 38
OK2IJH Dr. Hradil Jaroslav K.H.Máchy 4 Otrokovice 765 02
OK2IJL Lukeš Jiří Masarykova 1017 Orlová - Lutyně 735 14
OK2IKL Kleisl Ladislav Kmochova 10 Olomouc 779 00
OK2IKY Král Jaromír č.p. 50 Uhřičice 752 01
OK2IL Dostál Hubert V lukách 232 Rapotín 788 13
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OK2ILA MUDr. Dostál Jan Veleslavínova 37 Opava 746 01
OK2ILD Kašpar Zbyněk tř.gen.Svobody 1208 Uničov 783 91
OK2IMH Ing. Hurban Milan Mánesova 998 Příbor 742 58
OK2IMO Ing. Peluha Jarmil Náves 48 Přerov - Dluhonice 750 02
OK2INI Ing. Vařeková Martina plk.Karla Hlásného 717 Bludov 789 61
OK2INW Večeřa Vítězslav Hliněná 815 Ostrava 724 00
OK2IOV Ohrádko Vladimír Nemocniční 9 Dvorce 793 68
OK2IOZ Stříbrný Zbyněk Okružní 4b/1188 Havířov - Šumbark 736 01
OK2IPL Pardubický Ladislav Luční 1129 Dolní Lutyně 735 53
OK2IPP Petrželka Pavel Sušilova 8 Brno 602 00
OK2IPW Burakowski Adam Krátká 9/723 Stará Bělá 724 00
OK2IQT Adamec Vladimír č.p. 1 Hošťálkovy u Krnova 793 81
OK2IRE Smilowski Miroslav Okružní 3/1761 Český Těšín 737 01
OK2IRO Ing. Rokyta Pavel Gončarova 3 Ostrava 3 700 30
OK2ISI Mgr. Vařeková Věra plk.Karla Hlásného 717 Bludov 789 61


r


OK2ITI Vařeková Michaela plk.Karla Hlásného 717 Bludov 789 61
OK2IUH Berka Zdeněk Solná 32 Uherské Hradiště 686 01
OK2IVB Ing. Štětinský Jiří Pod Čechem 1224 Šenov 739 34
OK2IVK PaedDr. Polášek Karel Malinovského 941 Uherské Hradiště 686 01
OK2IWO Mgr. Řezáč Ivo Soukopova 3 Brno 602 00
OK2IWU Kaňoková Ivana Cihelní 7 Bruntál 792 01
OK2IXO Hendrich Oldřich Jana Babáka 7 Brno 12 612 00
OK2IZJ Zela Jan Nad Mostárnou 2931 Frýdek - Místek 738 01
OK2JA Janovský Václav Obecniny  3607 Zlín 760 01
OK2JAJ Juráň Antonín Velký Skalník 527 Vsetín 755 01
OK2JBC Marčíková Marie Bělovská 288 Kvasice 768 21
OK2JBI Skopal Jaromír Válkova 180 Červenka 784 01
OK2JCJ Ing. Číp Jaroslav Zahradní 1002 Valašské Meziříčí 757 01
OK2JDH Höfer Dalibor U rybníka 7 Bruntál 792 01
OK2JES Ing. Šebesta Jan Lidická 16 Mikulov 692 01
OK2JEW Ing. Dvořák Vlastimil Horní Libochová 68 Křižanov 594 51
OK2JEY Ing. Šebesta Jiří Galandauerova 8 Brno 612 00
OK2JFS Janovský František Skaštice 99 Kroměříž 767 01
OK2JGD Grestenberge Jan Tyršova 19 Šumperk 787 01
OK2JGF Kirchner Jan Smeykalova 2 Žďár nad Sázavou 1 591 01
OK2JGI Ing. Götz Jan Mánesova 11/3006 Ostrava 1 702 00
OK2JGK Kaláb Jaroslav č.p. 236 Hněvotín 783 47
OK2JHG Hoblík Jiří Jasmínová 533/23 Opava 746 01
OK2JI Klátil Jaroslav Blanická  19 Šumperk 787 01
OK2JIQ Borkovec Jiří Radkovská 582 Telč 588 56
OK2JJA Merta Jan Nemocniční 53 Šumperk 787 01
OK2JJQ Skřička Marek č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95
OK2JKQ Král Petr Na svahu 908 Třebíč 674 01
OK2JLG Ing. Roháček Ladislav Tyršova 443 Hulín 768 24
OK2JMA Marčík Karel Bělovská 288 Kvasice 768 21
OK2JML Mahr Lubomír ČSA 578 Velká Bystřice 783 53
OK2JO Oravec Jiří Poštovská 4g Brno 602 00
OK2JOV Orlovičová Jaroslava Tvrdkov 59 Horní Město 793 44
OK2JOW Orság Jiří č.p. 494 Nový Hrozenkov 756 04
OK2JOZ Papežík Emil Sokolská 3 Přerov 750 01
OK2JPF Pilátová Františka Těšetice 66 Prosiměřice 671 61
OK2JQR Blažek František P.O.Box 47 Otrokovice 2 756 02
OK2JRQ Škarvada Jaroslav Musorgského 12 Brno 623 00
OK2JS Sláma Jan Nová čtvrť 247 Velká Bíteš 595 01
OK2JSO Mgr. Sychrava Jan Rošického 16 Olomouc 779 00
OK2JTF Toul Jiří Chlum 26 Letovice 679 61
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OK2JU Ing. Drozd Jaroslav gen.Krátkého 20 Šumperk 787 01
OK2JUA Trnavský Antonín Nádražní 34 Šternberk 785 01
OK2JUB Ing. Balon Jaromír Na kopci 28/2080 Karviná - Mizerov 734 01
OK2JZZ Janků Zdeněk Žerotínova 20 Šumperk 787 01
OK2KAJ via OK2ZI
OK2KAN via OK2ME
OK2KCC via OK2DEY
OK2KCE Radioklub Opavia OK2PMS
OK2KCN Radioklub Němčice n.H. Sokolská 500 Němčice nad Hanou 798 27
OK2KE Ing. Klimeš Jaroslav Botanická 67 Brno 602 00
OK2KEZ Radioklub Šumperk gen.Krátkého 20 Šumperk 787 01
OK2KFM Radioklub Frýdek-Místek Malý Koloredov 761 Frýdek - Místek 738 02
OK2KFU Špiřík Josef Brněnská 1073 Rosice u Brna 665 01
OK2KG Ing. Dostal Jiří Grohova 32 Brno 602 00


s


v o d


OK2KGE via OK2BQR
OK2KHD via OK2EC
OK2KJ Kašpar Josef Strážnická 13 Brno 627 00
OK2KJT Juráň Vladimír Velký Skalník 527 Vsetín 755 01
OK2KJU Radioklub OK2KJU Přerov
OK2KK Silent key
OK2KLD via OK2BMI
OK2KLF Pod Křivým 484 Hranice 753 01
OK2KMO Radioklub mě via OK2BOB
OK2KOD via OK2OR
OK2KOE via OK2BBR
OK2KOO Radioklub ECHO Bratislavská Hodonín 695 01
OK2KOS Radioklub Poruba Havlíčkovo nám. 741/12 Ostrava - Poruba 708 00
OK2KOV Radioklub Uni Palackéh koleje B.Václavka 17.listopa Olomouc 772 00
OK2KP Moc Jiří Nádražní 816/9 Karviná - Fryštát 733 01
OK2KPD via OK2PKT
OK2KQB via OK2UVR
OK2KQG via OK2AB
OK2KQM Radioklub VŠB-TU Ostrav17.listopadu 15 Ostrava - Poruba 708 33
OK2KQU via OK2MZ
OK2KR Ing. Kuchyňa Stanislav nám.ČSČK 41 Kunštát na Moravě 679 72
OK2KV Krajcigr Vladimír Popelova 55 Brno 620 00
OK2KWS Radioklub Rýmařov Rudé armády 43 Rýmařov 795 01
OK2KY Tuček František Šafaříkova 726 Uherské Hradiště 686 01
OK2KYK via OK2BMT
OK2KZO via OK2LC
OK2LC Čech Lubomír 17.listopadu 34 Znojmo 669 02
OK2LE Silent key
OK2LET Kalousek Vítězslav Politických vězňů 568/7 Olomouc 779 00
OK2LF Lupač František Dostojevského 41 Opava 746 01
OK2LI Jančík Jiří č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95
OK2LM Lajer Miroslav č.p. 148 Stárkov 549 36
OK2LMJ Ing. Veselý Miloš Zátopkova 1 Jihlava 586 01
OK2LMX Ing. Látal Miroslav Čápkova 42 Brno 602 00
OK2LN Zablatsky Rudolf kpt.Jaroše 1352 Hranice 753 01
OK2LQ Silent key
OK2LS Frýbert František Poznaňská 6 Brno 616 00
OK2LT Kupka Lubomír Družstevní 4 Blansko 678 01
OK2LW Kalina Josef Bří.Mrštíků 18 Břeclav 690 02
OK2MBN Spáčil Bohumír Jižní čtvrť II/3 Přerov 750 02
OK2MBO Černoch Zdeněk č.p. 141 Veřovice 742 73
OK2MBP Černoch Jiří č.p. 141 Veřovice 742 73
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OK2MCJ Janíková Radmila Bělov 58 Kvasice 768 21
OK2MCL Krejčí Lukáš Vyškovická 174 Ostrava 700 30
OK2MCT Klement Miroslav č.p. 179 Přáslavice 783 54
OK2MDI Nygrýn Milan Padělky 407 Zbýšov 664 11
OK2MDK Děcký Miroslav Krhová - Hrádky 323 Valašské Meziříčí 757 01
OK2MDQ Valo Milan Hochmanova 7 Brno 628 00
OK2ME Kabelík Zdeněk U letiště 1320 Holešov 769 01
OK2MED Jarolím Petr Morávka 272 Pražmo 739 04
OK2MEU Cimbalník Miroslav Obránců míru 1 Bruntál 792 01
OK2MF Jirout Miroslav č.p. 398 Mohelno 675 75
OK2MFA Pergl Lubomír Bezručova 14 Brno 602 00
OK2MGB Koch Jan Osůvky 90 Třinec 739 61
OK2MHS Hyánek Stanislav 6.května 173 Holešov 769 01


č


OK2MIG Urbančík Milan Moravská 13 Havířov - Šumbark 736 01
OK2MII Sýkora Břetislav Oblouková 192 Ostrava - Polanka 725 25
OK2MIT Dr.Ing. Zdražílek Petr Štefánikova 45 Brno 602 00
OK2MJF Janík Michal č.p. 314 Lučina 739 39
OK2MJI Jagoš Milan 9.května č.45 Letovice 679 61
OK2MJY Mareš Jiří Je mínkova 236 Chropyně 768 11
OK2MMD Ing. Motl David Čtvrtě 12 Brno 634 00
OK2MMV Mališová Marie Žižkova 2495 Frýdek - Místek 738 01
OK2MND Pelíšková Kateřina Raisova 11 Prostějov 796 01
OK2MNM Bruchanov Martin Palachova 13/11 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2MOA Mudroch Jan Štefánikova 4 Opava 5 747 05
OK2MOO Pekař Miroslav Otakara Jeremiáše 1976/16 Ostrava - Poruba 708 00
OK2MPB Buráň Petr Havřice 383 Uherský Brod 688 01
OK2MRP Mléčka Adam Záhumní 677 Kunovice 686 04
OK2MRT Mikel Petr gen.Svobody 601 Moravský Beroun 793 05
OK2MSS Koblížek Karel Strejcova 19 Zábřeh 789 01
OK2MSW Lacký Zdenek J.Herolda 1564 Ostrava 700 30
OK2MTM Ing. Mádr Tomáš Kateřinská 6 Olomouc 772 00
OK2MTV Tomášek Vladimír U Cihelny 814 Polanka nad Odrou 725 25
OK2MTW Škutek Martin Nový Svět 32 Havířov - Suchá 735 64
OK2MVZ Ing. Závodný Vadim Hukvaldská 1277 Frýdlant nad Ostravicí 739 11
OK2MWK Malúšek Karel Poličná 257 Valašské Meziříčí 757 01
OK2MXL Slíva Jaroslav č.p. 2 Arnultovice 793 83
OK2MZ Neugebauer Leopold Veveří ul. 14 Brno 2 602 00
OK2MZR Beran Milan Československé armády 11/1Zábřeh 789 01
OK2NA Vik Pavel Halasovo nám. 4 Brno 638 00
OK2NAJ Klimeš Jiří Na Větrníku 753/4 Šternberk 785 01
OK2NCA Červinka Adam Krejčího 24 Brno - Slatina 627 00
OK2NCZ Červinka Zdeněk Krejčího 24 Brno - Slatina 627 00
OK2NDT Ing. Lečbych Stanislav Palackého 1349 Uherský Brod 688 01
OK2NID Vaněk Miroslav Choráze 1505 Příbor 742 58
OK2NJE Šiler Eduard Nad školou 467 Svratka 592 02
OK2NM Konečný Zdeněk Lidická 2 Hodonín 695 01
OK2NMA Stasiak Radek Luční 22 Třebíč 674 01
OK2NMZ Novák Marek Nádražní 31 Zubří 756 54
OK2NN Mutina Jiří Na luhu 5 Ostrava 720 00
OK2NO Lukeš Jaroslav Rudé armády 43 Rýmařov 795 01
OK2NPN Pospíšil Petr Pístovice 103 Račice - Pístovice 683 05
OK2OAS via OK2BWR
OK2OED Radioklub Mohelno č.p. 271 Mohelno 675 75
OK2OG Mičulka Jaroslav J.K.Tyla č.p. 418 Valašské Meziříčí 757 00
OK2OJ Silent key
OK2OK Ing. Růžička Otto Dukelská 811 Kuřim 664 34
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OK2OKO via OK2BJR
OK2OMU via OK2PKL
OK2ON Zouhar Radek Malenovice 808 Zlín 763 02
OK2OOO Radioklub Bruntál P.O.Box A-26 Bruntál 792 01
OK2OP Ing. Fencl František Merhautova 202 Brno 13 613 00
OK2OR Pajurek Rudolf U nemocnice 7 Odry 742 35
OK2OU Ing. Šturm Arnošt Bednářská 18 Ostrava - Kunčice 719 00
OK2PA Pawlas Januš U Stružníku 20 Havířov 736 01
OK2PAD Habala Zdeněk Langrova 23 Brno 627 00
OK2PAE Polák Adolf Hybešova 22 Vyškov 682 01
OK2PAF Silent key
OK2PAR Páviš Vít Pod Strání 3 Mikulov 692 01
OK2PAS Bulín Josef č.p. 191 Únanov 671 31
OK2PAU Vagner Pavel Hradisko 601 Bílovice nad Svitavou 664 01
OK2PAV Hána Pavel Nábřeží 1350 Napajedla 763 61
OK2PAX Dvořák Jaroslav U kapličky 257 Nové Veselí 592 14
OK2PB Silent key
OK2PBF Janeček Miloslav Březinova 141 Jihlava 586 01
OK2PBG Netroufal Ladislav Pod Svahy 995 Uherské Hradiště 686 01
OK2PBH Dufka Ladislav Hliníky 473 Velké Opatovice 679 63
OK2PBK Loprais Radomír J.Nerudy 1372 Veselí nad Moravou 698 01
OK2PBL Bahounek Jiří Hrubého 700 Uničov 783 91
OK2PBM Rohleder Jaroslav Karla Čapka 2348 Kyjov 697 01
OK2PBR Kopřiva Vilibald Partyzánská 320 Dvorce 793 68
OK2PBT Zbrojka Václav Pávov 75 Jihlava 586 02
OK2PBV Vláčil Břetislav Lípy 43 Slatinice 783 42
OK2PBW Bc. Buček Petr Úvoz 15 Brno 602 00
OK2PCL Mgr. Huťka Rudolf Mikulovská 8 Brno 628 00
OK2PCN nw OK2FB
OK2PCO Sehnal Štěpán Železniční 168 Uherské Hradiště 686 01
OK2PCQ Nikl František Máchova 2494 Kroměříž 767 01
OK2PCR Zetka Vlastimil Tůmova 54 Brno 616 00
OK2PCS Hauerland František V Kůtě 295 Uherský Brod 688 01
OK2PCU Korčián Jaroslav Vlčnovská 14 Brno 629 00
OK2PCY Hanzlík Josef č.p. 355 Těšany 664 54
OK2PCZ Malík Lubomír Malý Val 1564 Kroměříž 767 01
OK2PDB Venk Pavel č.p. 159 Strachotice 671 29
OK2PDC Foltin Josef Nová 186 Nové Veselí 592 14
OK2PDE Ing. Bruchanov Jiří P.O.Box 50 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2PDH Ing. Rajnoch Karel Tylova 1203 Otrokovice 765 02
OK2PDN Ing. Suchý Josef U Velké ceny 4 Brno 623 00
OK2PDU Svoboda Josef Bezručova 1552 Velké Meziříčí 594 01
OK2PDW Kroupa Jan Lidická 322/2 Šlapanice u Brna 664 51
OK2PDY Kaštánek František Luční 1321/7 Nové Město na Moravě 592 31
OK2PEA Kohut Karel P.O.Box 51 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2PEB Náplava Eduard Skaštice 97 Kroměříž 1 767 01
OK2PEC Krtička Jaroslav Družstevní 21 Hodonín 695 03
OK2PED Hájek Miroslav Tyršova 15 Brno 612 00
OK2PEM Ing. Picka Jiří Bezděkov 67 Velké Meziříčí 594 01
OK2PEO Hájek Jaroslav č.p. 45 Nebovidy 664 48
OK2PER Lipták Josef Masarykova 530 Veselí nad Moravou 698 01
OK2PEV Janeček Miloslav Marxova 15 Hodonín 695 01
OK2PEX Pokorný Antonín Paseky 462 Zlín 760 01
OK2PEY Blecha Miloš Proskovická 494 Krmelín 739 24
OK2PFA Rak Bohumil Přečkovice 94 Bojkovice 687 71
OK2PGJ Janoušek Jiří č.p. 144 Olšany 789 62


45 z 56







OK2PGT Ing. Rachůnek Antonín Kotojedská 460 Kroměříž 767 01
OK2PHC Libánek Zdenek č.p. 292 Šumvald 783 85
OK2PHI Řezníček Alois Škroupova 1 Havířov 1 736 01
OK2PHK Ing. Hanko Peter U Rejdiště 3792 Kroměříž 767 01
OK2PHQ Ing. Čep Jan Ševcovská 4064 Zlín 760 01
OK2PIC Jež Oldřich Skřivánčí pole 883 Vítkov 749 01
OK2PIP Šťastný Pavel Vranovská 76 Brno 614 00
OK2PIR Bartošík Jiří č.p. 26 Malínky 683 33
OK2PIW Bedei Vasil Šarovy 9 Zlín 763 51
OK2PIX Kontrik Radek č.p. 34 Horní Lipová 790 63
OK2PJD Dostalík Jiří Uhlířská 10 Bruntál 792 01
OK2PJF PaedDr. Kuna František Nová 1035 Zlín 4 - Malenovice 763 02
OK2PJH Geršl Jan U sklárny 157 Úsobrno 679 39
OK2PJJ Koruna Jan Rájec 57 Zábřeh 789 01
OK2PJO Blaha Josef CBI P.O.Box 7 Bedihošť 798 21
OK2PKE Klementa Jiří U rybníka 1303 Kuřim 664 34
OK2PKH Jurčák Břetislav Štefánikova 1148 Bohumín 735 81
OK2PKL Ing. Musil Antonín Bohdalovská 205 Nové Veselí 592 14
OK2PKO Ing. Pokorný Vlastimil Nad tratí 266 Náměšť nad Oslavou 675 71
OK2PKS Schindler Günter Partyzánská 284 Javorník 790 70
OK2PKT Šrom Roman Minoritů 4 Krnov 794 01
OK2PKX Masař Pavel Leskovec 166 Valašská Polanka 756 11
OK2PKY Staňka Jiří Dobrovského 13 Brno 612 00
OK2PLD Šigut Vladimír Revoluční 31/14 Žďár nad Sázavou 3 591 01
OK2PLH Horská Zdeňka Škroupova 599 Chrudim III 537 01
OK2PLI Jančíková Jitka č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95
OK2PLK Ing. Kolařík Luděk Hlavní 53 Pozlovice 763 26
OK2PLL Kohút Lev Janáčkova 527 Moravský Beroun 793 05
OK2PLV Vychodil Leo Svatoplukova 57 Prostějov 796 01
OK2PM Malý Karel Fibichovo nám. 25 Nový Jičín 741 01
OK2PMF Kaleta Milan Seifertova 744 Třinec 6 739 61
OK2PMG Pliska Miloslav Velká Dlážka 3 Přerov 750 00
OK2PMP Ing. Peregrin Milan Antonína Slavíčka 12 Prostějov 798 02
OK2PMS Kimmel Jiří Haškova 4 Opava 746 01
OK2PMT Máca Petr U lesíčka 18 Brno 620 00
OK2PMV Molák Václav Trávníky 1231 Otrokovice 765 02
OK2PMX Burget Petr Hradní 4 Hustopeče u Brna 693 01
OK2PNQ Urbanec Tomáš Na aleji 2714 Frýdek - Místek 738 01
OK2PO Bartoš Josef U lomu 628 Zlín 760 01
OK2POB Blaha Martin nám.T.G.Masaryka 280 Náměšť na Hané 783 44
OK2POH Hess Oldřich Sosnová 365 Třinec 739 61
OK2POI Cabák Jiří Rožnovská 921 Zubří 756 54
OK2PP Silent key
OK2PPH Hobza Petr Bořivojova 31 Praha 3 130 00
OK2PPK Ing. Krejčí Pavel Ruská 8 Brno 612 00
OK2PPM Ing. Malušek Petr B.Buchlovana 902 Uherské Hradiště 686 05
OK2PQP Humlíček René Absolonova 79 Brno - Komín 624 00
OK2PQS Sanetrník Robert Karafiátova 4 Olomouc 779 00
OK2PRM Mazánek Rudolf Dlouhá Ves 24 Němčice nad Hanou 798 27
OK2PRP Procházka Petr Za Příhonem 732 Bystřice pod Hostýnem 768 61
OK2PRQ Komínek Bohumil Nerudova 1041 Mutěnice 696 11
OK2PRW Vařák Radim Bartošova 29 Přerov 750 02
OK2PS Šindelář Pavel Olomoucká 27 Zábřeh 789 01
OK2PSA Šádek Pavel Bezručova 805/4 Hranice 753 01
OK2PSB Smékal Petr č.p. 156 Palkovice 1 739 41
OK2PSE Svoboda Pavel Al.Kučery 13/1247 Ostrava - Hrabůvka 700 30
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OK2PSJ Salinger Jan Dobrovského 23 Olomouc 772 00
OK2PST Štourač Josef Horka 146 Hradčany 666 03
OK2PSV Vysloužil Stanislav č.p. 217 Měrovice nad Hanou 751 42
OK2PTA Pavelka Ondřej Jílová 35 Brno 639 00
OK2PTC Sedlák Libor Dukelská 40A Boskovice 680 01
OK2PTD Ing. Štěrba Petr Dvořákova 43 Přerov 750 02
OK2PTH Vrána Miroslav prof.V.Tučka 3508 Kroměříž 767 01
OK2PTJ Tóth Jaroslav Elišky Machové 53/6 Brno 616 00
OK2PTK Ing. Skácel Miloš Sadová 13 Moravany 664 48
OK2PTL Tóth Ludvík č.p. 11 Čučice 664 12
OK2PTM Přichystal Antonín Ludvíka Vojtěcha 41 Boskovice 680 01
OK2PTP Michal Vratislav Bezručova 4 Olomouc 772 00
OK2PTS Ing. Katnar Václav Okružní 407 Vsetín 755 01
OK2PTT Ing. Hedrich Jan Palackého 3 Zábřeh 789 01
OK2PTU RNDr. Šmerda Zdeněk Hliníky 441 Kunštát na Moravě 679 72
OK2PTZ Ing. Zukal Tomáš Jungmannova 20 Šlapanice u Brna 664 51
OK2PUH Ing. Večeřa Přemysl Vladislava Perutky 1277 Uherské Hradiště 686 05
OK2PUW Ing. Zajíček Ivan Okrajní 164 Krmelín 739 24
OK2PUX RNDr. Ondráček Zdeněk Vrchní 233 Kobeřice u Brna 684 01
OK2PVC Šašek Jan Brníčko 1165 Uničov 783 91
OK2PVD Ing. Jílek Karel Boh.Němce 15 Přerov 750 02
OK2PVF Rimell Rostislav U státní hranice 1041/4 Karviná - Ráj 734 01
OK2PVG Břínek Vítězslav č.p. 246 Dukovany 675 56
OK2PVH Pecha Miroslav Adolfa Kašpara č.8 Mohelnice 789 85
OK2PVK nw OK2KV
OK2PVL Sládek Pavel Nová 286/33 Střelice 664 47
OK2PVO Ozar Vladislav Osvoboditelů 1236 Kopřivnice 742 21
OK2PVS Ing. Sigmund Vlastimil Tichého 9 Brno 16 616 00
OK2PVZ Diviš Pavel Lipová 413 Velká Polom 747 64
OK2PWB Šádek Václav Bezručova 805/4 Hranice 753 01
OK2PWD Ing.PhD Kaderka Josef Za školou 7 Brno 617 00
OK2PWJ Ing. Horák Petr Rybkova 3 Brno 602 00
OK2PWL Juda Karel Haškova 18/33 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2PWM Ing. Bleša Přemysl Slížany 95 Morkovice - Slížany 768 33
OK2PWX Ing. Schubert Jaroslav Českobratrská 58 Olomouc - Nové Sady 779 00
OK2PX Zemánek Alois č.p. 150 Benešov 679 53
OK2PXD Kolba Zdeněk Annenská 7 Opava 746 01
OK2PXW Dostál Radek Matěje z Janova 11 Olomouc 772 00
OK2PXX Fajtl Otakar Nábřeží 1355 Napajedla 763 61
OK2PYA Frýba Robert Na kopci 26 Jihlava 586 01
OK2PYL Ing. Hédlová Jaroslava č.p. 41 Kunštát na Moravě 679 72
OK2PZ Hanzl Vojtěch 9.května 25A Horní Moštěnice 751 17
OK2PZF Foltýn Zdeněk Na Rybníčku 397 Dubňany 696 03
OK2PZL Pokorný Petr Paseky 462 Zlín 760 01
OK2PZO Přívara Vladimír Oskol 273 Kroměříž 767 01
OK2QA Ing. Klvaňa Rudolf Dobrovského 764 Hranice 753 01
OK2QR Štaigl Rudolf Lány 842 Napajedla 763 61
OK2QX Ing. Peček Jiří Riedlova 12 Přerov 750 02
OK2RGA via OK2LF
OK2RN Psotka Leo V zahradách 87 Ostrava - Poruba 708 00
OK2RSC RK Radioscouting Kromě Tovačovského 431/11 Kroměříž 767 01
OK2RSK via OK2ER
OK2RU Ing. Zaoralek Raimund J.Gagarina 25 Havířov - Podlesí 736 01
OK2RX Novák Vladimír Pivodova 16 Brno - Slatina 627 00
OK2RZ Král Jiří Krameriova 5178 Ostrava - Třebovice 722 00
OK2SA Ing. Duba Josef Bezručova 11/1542 Havířov 736 01
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OK2SAA nw OK2SA
OK2SAD Smolka Milan Havlíčkovo nám. 730 Ostrava 708 00
OK2SAI Adamiec Henryk Na Zámostí 202 Albrechtice 735 43
OK2SAJ Silent key
OK2SAR Cícha Miroslav Prievidzská 3 Šumperk 787 01
OK2SAU Mikeska Jaroslav č.p. 201 Hrabyně 3 747 67
OK2SBX Knotková Jitka č.p. 271 Mohelno 675 75
OK2SDH Höferová Dagmar U rybníka 7 Bruntál 792 01
OK2SDX Roreček František Oty Synka 1814/6 Ostrava - Poruba 708 00
OK2SET Jakel Emil Kolaříková 1604 Frýdek - Místek 738 02
OK2SEV JUDr. Velčovský Milan Kosmonautů 19/1220 Havířov - Podlesí 736 01
OK2SFI Kodym Josef Horní Heřmanice 52 Rudíkov 675 05
OK2SFO Hloušek František Holasická 26 Opava 5 747 05
OK2SFP Ing. Filip Jaroslav B.Četyny 6 Ostrava - Bělský les 700 30
OK2SG Ing. Křivý Stanislav Tetčická 616 Rosice u Brna 665 01
OK2SGC Ing. Šanda Jiří Švehlova 57 Šlapanice u Brna 664 51
OK2SHB Baar Hugo Na Prachárně 8 Nový Jičín 741 01
OK2SHH Húževka Štěpán U kasáren 1266/5 Jeseník 790 01
OK2SIA Vetešník Miroslav Školská 1380 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2SIG Pilich Ondřej Nedbalova 2413 Karviná - Nové Město 735 06
OK2SIN Ing. Šinkyřík Jaromír Mickiewiczova 13 Havířov - Město 736 01
OK2SIR Jetela Ivo č.p. 525 Čejkovice 696 15
OK2SJ Suchý Jiří Hemže 1 Choceň 565 01
OK2SJC Štěrba Josef Karlovecká 42 Opava 747 07
OK2SJD Juráň Vladimír Velký Skalník 527 Vsetín 755 01
OK2SJF Frajt Marek Javorová 396 Slavičín 763 21
OK2SJI Ing. Suchý Jiří Baarova 762 Choceň 565 01
OK2SJK Věntus Karel Jabloňová 269 Markvartovice 747 14
OK2SJP Ing. Janoštík Pavel Máchova 1253 Valašské Meziříčí 757 01
OK2SJS Škurek Jan Vítězná 585 Litovel 784 01
OK2SK Ing. Pohl František Bludovská 2 Šumperk 787 01
OK2SKC Ing. Krumpholc Svatoslav Dolní 1568 Bystřice pod Hostýnem 768 61
OK2SKI Vrána Rostislav č.p. 137 Říkovice 751 18
OK2SKO Ing. Kanich Oto Korunní 17/1 Ostrava 709 00
OK2SKP Ing. Kolečkář Petr Nad potokem 2046 Frýdek - Místek 738 02
OK2SKT Tyburec Jiří V aleji 476/5 Karviná - Ráj 734 01
OK2SKW Silent key
OK2SLJ Ing. Leška Jozef 1.máje 1157 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2SLS Heger Karel Hlavní 207 Hanušovice 788 33
OK2SMA Ing. Švanda Ludvík Českobratrská 7 Olomouc 779 00
OK2SMG Mizia Gustav Pod zelenou 277 Český Těšín 737 01
OK2SMI Mikulík Josef Na Bečvě 752 Lipník nad Bečvou 751 31
OK2SMJ nw OK2KP
OK2SMK Směták Eduard tř.gen.Svobody 1199 Uničov 783 91
OK2SML MUDr. Minařík Lubomír Štítného 12 Olomouc 779 00
OK2SMS Mikeš Bohumil Kosmonautů 19/1220 Havířov - Podlesí 736 01
OK2SND Mléčková Hana Záhumní 677 Kunovice 686 04
OK2SO Svozil Miloslav Žilinská 14 Olomouc 9 779 00
OK2SPA Pešát Antonín Loučany 769 Náměšť na Hané 783 44
OK2SPD Slezák Petr Oblá 17 Brno 634 00
OK2SPE Pavlík Štefan Petra Bezruče 3/1546 Havířov - Podlesí 736 01
OK2SPO Paclt Jan K Rybníčkům 350 Otice 747 81
OK2SPQ Polzer Petr Smetanova 8 Olomouc 772 00
OK2SPS Ing. Šilinger Petr Hrušková 6 Brno 621 00
OK2SPW Pekáč Stanislav Rokytnice 450/32 Vsetín 755 01
OK2SPZ Zajíček Josef K Majáku 5002 Zlín 760 01


48 z 56







OK2SQR Bureš Eduard č.p. 180 Babice 697 03
OK2SRI Svoboda Radek Okružní 590 Němčice nad Hanou 798 27
OK2SRO Zeiner Jan Zahradní 1262 Lipník nad Bečvou 751 31
OK2SSD Zdráhal Josef Ústín 112 Těšetice 783 46
OK2SSJ Sýkora Jiří E.Beneše 26 Opava 5 747 05
OK2STA Truhlář Antonín Tenorova 51 Kunštát na Moravě 679 72
OK2STD Chuda Jan Drážní 42 Přerov III - Lověšice 750 02
OK2STK Benek Josef Chodská 532 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2STM Ing. Šťovíček Milan Renčova 34 Brno 621 00
OK2STP Procházka Jaroslav Nový Svět 26 Dolní Cerekev 588 51
OK2STV Kutáč Petr Rožnovská 342 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2SU Ing. Neckář František Alšova 21 Havířov - Město 736 01
OK2SUA Palacký Karel Jurikova 1062 Hranice 753 01
OK2SUP Ulrych Josef kpt.Nálepky 3 Havířov - Město 736 01
OK2SV Just Josef Kladeruby nad Oslavou 70 Mohelno 675 75
OK2SVL Frýza Jaroslav Marie Majerové 1649 Ostrava - Poruba 708 00
OK2SVO Pumperla Oldřich Skalice 228 Frýdek - Místek 10 739 08
OK2SVP Pístecký Václav č.p. 304 Libhošť 742 57
OK2SWD Ing. Hanák Dušan Šafaříkova 14 Ostrava 2 702 00
OK2SXX Hruška Dobroslav Kolšov 212 Sudkov 788 21
OK2SY Sýkora Miroslav 17.listopadu 74 Frýdek - Místek 738 01
OK2SYS Heger Josef č.p. 386 Nový Malín 788 03
OK2SZD Ing. Dumal Zbyněk Šoupala 1597/5 Ostrava - Poruba 708 00
OK2SZL Předínský Svatopluk Štípa 267 Ve Žlebech Zlín 12 763 14
OK2TAB Přibyl Josef Skalice 216 Frýdek - Místek 10 739 08
OK2TAJ Janiš Alois Bratří Čapků 819 Uničov 783 91
OK2TAR Laika Viktor Olbramice 35 Cholina 783 22
OK2TAS Bartoň Pavel č.p. 390 Veřovice 742 73
OK2TB Toman Bedřich Bayerova 6 Brno 602 00
OK2TBC Stúpal Kamil Vřesová 5 Hodonín 695 01
OK2TBE Berka Tomáš Rolnická 7 Opava - Kateřinky 747 05
OK2TBS Horečková Lucie Střelniční 1020 Frenštát pod Radhoštěm 744 01
OK2TC Korčián Stanislav Vlčnovská 14 Brno 629 00
OK2TCJ Ing. Čakan Ján Smržická 840 Kostelec na Hané 798 41
OK2TCS Kuban Aleš Bruzovská 419 Frýdek - Místek 738 01
OK2TCU via OK2TC
OK2TCW Hořejší Tomáš Hornosušská 810/86 Horní Suchá 735 35
OK2TDM Duffek Milan Slunečná 12 Hodonín 695 01
OK2TDR Dobeš Richard Beskydská 81 Nový Jičín 741 01
OK2TEJ Kabátek Radim Bratří Veverkových  2805/2 Karviná - Hranice 733 01
OK2TEL Mahr Jiří č.p. 578 Velká Bystřice 783 53
OK2TEO Zgarba Rostislav č.p. 126 Liptál 756 31
OK2TF Měrák Vladimír nám.Míru 13 Rýmařov 795 01
OK2TFO Otevřel František Slezská 394 Český Těšín 737 01
OK2TG Jakubec Slavomír Blažíčkova 20 Žďár nad Sázavou 7 591 01
OK2TGE Gerža Tomáš č.p. 393 Liptál 756 31
OK2TGM Ing. Marek Tomáš R.Těsnohlídka 12 Prostějov 798 01
OK2TIH Höferová Veronika U rybníka 7 Bruntál 792 01
OK2TIQ Ing. Vaculovič Oldřich tř.Dukelských hrdinů 36 Hodonín 695 01
OK2TIT Hlobil Petr Horská 1732 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2TJG Gavenda Jindřich Tyršova 751 Zlín - Malenovice 763 02
OK2TJL Lípa Jiří Říjnová 1339/26 Havířov - Suchá 735 64
OK2TJS Sáňka Josef Blažkova 193 Rájec - Jestřebí 679 02
OK2TKE Klíma Bohumír Merhautova 13/7 Brno 613 00
OK2TKM Kříž Tomáš Spáčilova 3575 Kroměříž 767 01
OK2TMO Ing. Jamrož Milan Spartakovců 1150 Ostrava - Poruba 708 00
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OK2TN Havranec Miroslav Pod Oborou 838 Kosmonosy 293 06
OK2TOD Dočkal Oldřich Masarykova třída 22 Olomouc 772 00
OK2TOM Silent key
OK2TPQ Pavera Tomáš Sportovní 28 Opava - Malé Hoštice 747 05
OK2TPS Zeman Vlastimil č.p. 340 Kokory 751 05
OK2TPU Taťák Petr Sadová 1816 Staré Město 686 02
OK2TQI MUDr. Klesnil Josef Grymovská 19 Přerov 4 - Kozlovice 750 02


w


OK2TRN Černušek Pavel Herbenova 14 Hodonín 695 01
OK2TRV Ing. Vágner Radovan Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01
OK2TRZ Zajac Radomír č.p. 645 Palkovice 1 739 41
OK2TSE Ing. Gregor Milan J.Matuška 34 Ostrava - Dubina 700 30
OK2TSF Špaček Tomáš Venhudova 4 Brno 614 00
OK2TSL Studený Lubomír Okružní 67 Prostějov 796 01
OK2TSN Juruška Jiří Česká 4763 Zlín 760 05
OK2TSV Vašut Ladislav Rooseweltova 20 Krnov 794 01
OK2TT Hedrich Jan Cihlářská 7 Zábřeh 789 01
OK2TUH Ing. Sedláček Jiří J.Staňka 865 Uherské Hradiště 686 05
OK2TWM Vyhnánek Martin Moravská Huzová 24 Štěpánov 783 13
OK2UA Ing. Kuchyňová Jaroslava nám.ČSČK 41 Kunštát na Moravě 679 72
OK2UBW Ing. Kylsán Pavel Lazecká 48 Olomouc 779 00
OK2UCB Blahuta Karel Hošťálkovy 47 Hošťálkovy u Krnova 793 81
OK2UCC Škarpa Jiří Staňkova 225/29 Ostrava - Výškovice 700 30
OK2UDE Veselý Jan U valchy 295 Loštice 789 83
OK2UDP Smyčka Bohumil U Sokolovny 128 Majetín 751 03
OK2UEV Palas Miroslav Příční 4 Miroslav 671 72
OK2UFB Vicherek Rostislav Tísek 167 Bílovec 743 01
OK2UFJ Plaček Miroslav Hlubčická 129 Krnov 794 01
OK2UFT Konečný Pavel Luční 157 Rakvice 691 03
OK2UFU Vraspír Vladimír Židovská 30 Jihlava 586 01
OK2UFW Ing. Buksa Jaromír Beneše Třebízského 37 Olomouc 772 00
OK2UFX Dostál Josef č.p. 175 Rovečné 592 65
OK2UFY Przeczek Jan Kolmá 502 Šenov 739 34
OK2UGG Petr Jiří č.p. 147 Rovečné 592 65
OK2UGS Ing. Gola Miroslav K Hájku 2960 Frýdek - Místek 738 01
OK2UHF Škrášek Zdeněk R.Stokláskové 3 Přerov 750 00
OK2UHG Škrášek Miroslav tř.Vítězství 851 Kunovice 686 04
OK2UHN Petr Leoš č.p. 147 Rovečné 592 65
OK2UHP Hrabinec Petr Stavařská 587 Uherské Hradiště 686 05
OK2UIN Novák Josef Berniska 312 Chropyně 768 11
OK2UIZ Zatloukal Ivo Trávnická 14A Prostějov 796 01
OK2UJC Ing. Vodička Jan Ostrčilova 13 Ostrava 702 00
OK2UKG Pollak Roman Energetiků 942 Orlová 4 735 14
OK2UKQ Vít Petr Dvořákova 61 Přerov 750 02
OK2ULP Ing. Pek Ladislav Sadová 473 Postřelmov 789 69
OK2ULQ Kašpárek Petr č.p. 477 Tichá 742 74
OK2UM Urbanský Jiří ČSA 1031 Bohumín 735 81
OK2UMD Menšík Karel Podlesí 175 Valašské Meziříčí 757 01
OK2UMM Martiník Miroslav 9.května 227 Velká Polom 747 64
OK2UMN Ing. Nečas Milan Pod javory 22 Blansko 678 01
OK2UMP Ing. Persich Martin Moravská 88 Ostrava - Zábřeh 700 30
OK2UNM Mgr. Nowak Mieczysla Kempy I. 115 Karviná - Louky 735 73
OK2UNS Šik Miloslav Hlavní 61 Radostice 664 46
OK2UOK Ing. Kanich Vladimír K trati 765 Šenov 739 34
OK2UPG Guziur Jaroslav Tyra 99 Třinec 1 739 61
OK2UPP Pánek Petr Kulturní 1763 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2UQ Vinar Emil č.p. 175 Kašava 763 19
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OK2UQF Ing. Pavelka Karel Suchohrdly 245 Znojmo 669 02
OK2UQL Lipka Gabriel Ostravská 64 Český Těšín 737 01
OK2UQQ Hofírek Radek Opavská 803/77 Ostrava - Poruba 708 00
OK2URD Duží Vladimír Mánesova 1000 Příbor 742 58
OK2URF Jankech Jaroslav Na nábřeží 3 Bruntál 792 01
OK2URS Ruský Rudolf SPC - F24 Krnov 794 01
OK2URV Vaněk Roman P.O.Box 12 Pardubice 530 12
OK2USM Ing. Šmíd Miroslav Šárka 19 Prostějov 796 01
OK2UVR JUDr. Valášek Radek Kovářská 1523 Strážnice 696 62
OK2UVX Mgr. Loučka Oldřich Myslbekova 8 Nový Jičín 741 01
OK2UWD Lahner Emil Malý Koloredov 761 Frýdek - Místek 738 02
OK2UWJ JUDr. Fuksík Josef Sienkiewiczova 5 Olomouc 779 00
OK2UXO Oulehla Vladimír U lesíka 4 Znojmo 669 02
OK2UYG Knězek Karel Masarykova 1006 Orlová - Lutyně 735 14
OK2UYU Ing. Klein Jaromír č.p. 794 Horní Bečva 756 57
OK2UYZ Brázda Miroslav Formanská 8 Havířov - město 736 01
OK2UZ Ing. Šimandl Jindřich Jablunkovská 468 Třinec 739 61
OK2UZS Segeťa Zdeněk Obránců míru 301 Kopřivnice 742 21
OK2UZX Štouda Josef č.p. 16 Vír 592 66
OK2VA Ing. Stýblo Miloslav Vdovská 23 Ostrava 712 00
OK2VBZ Vysoudil Radek 17.listopadu 58 Olomouc 772 00
OK2VCR Krčál Zdeněk Střelice 141 Uničov 1 783 91
OK2VCT Kimmel Jiří Haškova 4 Opava 746 01
OK2VED Majdloch Oldřich U letiště 1153 Holešov 769 01
OK2VF Vondrák František kpt.Vajdy 7/674 Havířov - Město 736 01
OK2VFC Silent key
OK2VFR Halamíček Petr Jana Zrzavého 16 Prostějov 796 04
OK2VGC Kachlík Miloslav Čelakovského 586 Slavkov u Brna 684 01
OK2VGD RSDr. Herman Vladimír Hájenka Milíř Časlavice 675 24
OK2VGZ Valenta Jiří Švermova 579 Velké Losiny 788 15
OK2VH Souček Karel Jungmannova 293 Tišnov 666 01
OK2VIA Vaculíková Ivana Nová 1825 Hranice 753 01
OK2VJD Kožušník Tomáš Prázdná 350 Markvartovice 747 14
OK2VJQ Němec Josef Hochmanova 21 Brno 628 00
OK2VK Ing. Vlasák František Pod Křivým 484 Hranice 753 01
OK2VKF Holík Jaroslav Vícenice 68 Moravské Budějovice 676 02
OK2VLJ Vrtěl Rudolf Brněnská 38 Olomouc 779 00
OK2VLY MUDr. Petrlík Martin č.p. 25 Velké Hostěrádky 691 74
OK2VMC Ing. Benek Antonín Chodská 532 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2VMU Macík Jiří Radniční 23 Vsetín 755 01
OK2VNA Zámečník Rostislav nám.Osvobození 3/30 Hodonín 695 01
OK2VND Havrlant Ludvík Libotín 416 Štramberk 742 66
OK2VNQ Urbanec Luděk Na aleji 2714 Frýdek - Místek 738 01
OK2VOM Maradík Jiří Čechyně 85 Rousínov 683 01
OK2VOP Vozdecký Petr Voříškova 10 Brno - Kohoutovice 623 00
OK2VP Ing. Novák Vladislav Mánesova 9 Kroměříž 767 01
OK2VPA Gancarčík Vlastimil č.p. 198 Slavkov u Opavy 747 57
OK2VPI Kvítek Josef Ostrožná 8 Opava 746 01
OK2VPX Kučera Jan Sokolská 344 Senice na Hané 783 45
OK2VQB Silent key
OK2VQF Ševčík Peter Mickiewiczova 2073/46 Karviná - Hranice 733 01
OK2VQG Kryl Josef Wolkerova 4 Mohelnice 789 85
OK2VRX Silent key
OK2VSF Ing. Schindler Ferdinand Šmidkeho 1800 Ostrava - Poruba 708 00
OK2VSO Štork Oldřich Podlesí 158 Valašské Meziříčí 757 01
OK2VSU Mališ Václav Žižkova 2495 Frýdek - Místek 738 01
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OK2VTD Martinek Josef Přímětice 563 Znojmo 4 669 04
OK2VTZ Životská Danuše Na Honech 1826 Tišnov 666 01
OK2VUH Grygar Josef Dělnická 1213-62/6 Havířov - Suchá 735 64
OK2VWB Bajger Wieslaw Na koutech 7/148 Horní Suchá 735 35
OK2VWE Ing. Petřík Tomáš Pod nemocnicí 3 Brno 625 00


W


w


OK2VWF Janek Milan Husitská 22 Olomouc 779 00
OK2VWM Palla Milan Charkovská 5 Olomouc 772 00
OK2VWX Dostál Ivo Vídeňská 11 Olomouc 772 00
OK2VX Veverka Ladislav Nové náměstí 17 Brno 621 00
OK2VXH Božek Jindřich Bolzanova 9 Brno 18 - Nové Černovice 618 00
OK2VXJ Matušek Vlastimil Habrová 2936 Frýdek - Místek 738 01
OK2VXL Racek Jan Newtonova 32 Ostrava - Přívoz 702 00
OK2VXV Hamrozi Bohuslav Za vodou 336 Návsí 739 92
OK2VYG Ing. Knězek Alexandr Fr.Formana 37/240 Ostrava - Dubina 700 30
OK2VYM Krejčiřek Radomír Těšinská 14 Opava 746 01
OK2VZE Holík Miroslav Boskovice - Mladkov 74 Skalice nad Svitavou 679 01
OK2VZF Vavřík Petr č.p. 156 Kelč 756 43
OK2VZK Ing. Rauer Vlastimil Nemocniční 82 Dvorce 793 68
OK2WAZ Šíma Dominik Sokolovská 4 Odry 742 35
OK2WD RNDr. Orlík Emil Mírová 219 Raduň u Opavy 747 61
OK2WDA Šímová Ivana Klácelova 6 Brno 602 00
OK2WDC Silent key
OK2WDT Grepl Lukáš Trnkova 12 Olomouc 779 00
OK2WE Spilka Oldřich Příčná 4 Olomouc - Hodolany 772 00
OK2WED Knotek Petr č.p. 271 Mohelno 675 75
OK2WFW Valíček Karel Dukelská 459 Jablunkov 1 739 91
OK2WGR Šiška Petr Velký Skalník 1465 Vsetín 755 01
OK2WH Ing.CSc Kotrba Vít Hrušky 225 Křenovice 683 52
OK2WHG Chodura Viktor R.Prchaly 247 Ostrava 8 708 00
OK2WHT Chmelík Stanislav Gagarinova 9 Břeclav 4 - Poštorná 691 41
OK2WHV Ing. Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52
OK2WID Altman Zdeněk Ulrychova 6 Brno 624 00
OK2WK Kubíček Antonín Svatopluka Čecha 11 Vyškov 1 682 01
OK2WKF Lukešová Věra Rudé armády 43 Rýmařov 795 01
OK2WKM Kyselka Milan Pratecká 160 Kobylnice 664 51
OK2WKW Polák Karel Březinova 95 Jihlava 586 06
OK2WM Javorka Karel Skalky č.21 Nový Jičín 741 01
OK2WMW Botur Radek Veselská 29 Strážnice 696 62
OK2WNR Mgr. Šuba Richard Wellnerova 18 Olomouc 779 00
OK2WO Klimosz Josef Rudice 147 Jedovnice 679 06
OK2WTM Ing. Prokop Petr Fučíkova 733 Bučovice 685 01
OK2WTT Valchář Jiří č.p. 282 Bernartice u Javorníka 790 57
OK2WVH Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52
OK2WW Šíma Bernard Klácelova 6 Brno 602 00
OK2WW Ing. Botek Ondřej Nová Dědina 101 Kvasice 768 21
OK2WXZ Augustin Václav Mírová 1295 Nové Město na Moravě 592 31
OK2WY Ing. Holý Jiří Březina 55 p.Křtiny 679 05
OK2WYK Kaštánek Martin Bělisko 749 Nové Město na Moravě 592 31
OK2WZN Pavelka Rostislav P.O.Box 15 Znojmo 1 669 01
OK2XA Ing. Muroň Zdeněk Družstevní 1591 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2XAF Augusta Jaroslav Sokolovská 1 Znojmo 5 671 81
OK2XAG Čelechovský Rudolf Irkutská 4 Brno 625 00
OK2XAP Petrželka Antonín Poznaňská 2 Brno 616 00
OK2XAS Škvor Alois Staškova 3 Olomouc - Holice 783 71
OK2XCG Gorgol Wladysla Božkova 406 Karviná - Ráj 734 01
OK2XCO Sojka Bořivoj Svatoslav 119 Tišnov 666 01
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OK2XCR Čech Roman Těšice 653 Mikulčice 696 19
OK2XDU Malíček Jiří Raisova 9 Prostějov 796 01
OK2XFR Šárek Felix č.p. 344 Raškovice 739 07
OK2XFU Koláček Milan Komenského 303 Bílovice nad Svitavou 664 01


č


OK2XHR Přikryl Jaroslav Pavlovská 23 Brno - město 623 00
OK2XID Ptáček Karel Jiráskova 1817 Vsetín 755 01
OK2XIT Ing. Holenda Jan A.Bejdové 1791 Ostrava 708 00
OK2XJC Miroš Petr Fučíkova 319 Paskov 739 21
OK2XKM Kowalská Magda Severní 1232/3 Janova 725 25
OK2XMM Moláček Miroslav Politických vězňů 11 Olomouc 779 00
OK2XMT Turoň Milan č.p. 75 Dolní Tošanovice 739 53
OK2XQG Mgr. Krylová Ludmila Wolkerova 4 Mohelnice 789 85
OK2XRW Kuchař Richard Trávníky 1219 Otrokovice 765 02
OK2XTE nw OK2ZI
OK2XTJ Trefilík Jan Kořískova 12 Brno 21 621 00
OK2XUM Šárek Milan č.p. 344 Raškovice 739 07
OK2XVM Ing. Pospíšil Vladimír Tyršova 38 Přerov 4 751 24
OK2XWH Toman Martin Ježková 1343/2 Ostrava - Poruba 708 00
OK2XYN Peroutka Aleš Oldřichov 3 Radslavice 751 11
OK2XZ Ing. Marek Dušan J.Svobody 516 Střelice 664 47
OK2YF Ziman Michal Svépomoc IV/14 Přerov 750 02
OK2YJ Kubín Jaroslav Opleta č.184 Velké Opatovice 679 63
OK2YN Štolcar Josef Lazníčky 62 Veselíčko 751 25
OK2YT Ševčík Radek Nádražní 13 Hustopeče u Brna 693 01
OK2YY Silent key
OK2YZ Bradík Jaroslav Moravská 651 Chropyně 768 11
OK2ZAA Herzig Zdeněk Trávníky 6 Brno 613 00
OK2ZAE Kurleto Jan Brigádnická 21 Ostrava - Heřmanice 713 00
OK2ZAK Kvapil Antonín Opletalova 653 Uničov 783 91
OK2ZAW Šustr Jan Palachova 7/4 Žďár nad Sázavou 591 01
OK2ZAZ Švub Jiří Břevenec 4 Šumvald 783 85
OK2ZBM Silent key
OK2ZBO Zbořilová Věra Hrejsové 1644 Strážnice 696 62
OK2ZC Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 Blansko - Klepačov 678 01
OK2ZCB Uhrák Martin Biela 49 Žilina 010 03
OK2ZDL Flaška Jan Jiřího z Poděbrad 22 Jihlava 586 01
OK2ZEJ Zeiner Jakub Zahradní 1262 Lipník nad Bečvou 751 31
OK2ZEL Lindovský Emil č.p. 139 Bítov 743 01
OK2ZEO Juriš Roman Sportovní 4 Moravská Třebová 571 01
OK2ZFB Zámorský Filip Kotlářská 44 Brno 602 00
OK2ZI Mgr. Odehnal Karel gen.Svobody 623/21 Třebíč 674 01
OK2ZIL Horák Jakub Zahrady 334 Traplice 687 04
OK2ZIO Bleša Karel Slížany 1 Morkovice - Slížany 768 33
OK2ZKB Kvapil Zdeněk č.p. 279 Zašová 756 51
OK2ZKO Konečný Zdeněk O ovská 24 Hodonín 695 01
OK2ZLA Čada Vladislav Alešova 25 Blansko 678 01
OK2ZLK Ing. Lukeš Zbyněk č.p. 367 Metylovice 739 49
OK2ZLS Stupka Zdeněk Bezručova 37 Vyškov 682 01
OK2ZM Ing. Luba Miroslav U Jičínky 4 Nový Jičín 741 01
OK2ZMB Brázdil Milan Nádražní 1612 Otrokovice 765 02
OK2ZMI Kučera Miroslav Jabůrkové 1424 Otrokovice 765 02
OK2ZNE Nevídal Eduard Nikolčická 456 Šitbořice 691 76
OK2ZNT Božek Petr Dukelská 2 Rýmařov 795 01
OK2ZOW Okoun Zbyněk Kulturní 1755 Rožnov pod Radhoštěm 756 61
OK2ZPS Ing. Sosna Pavel Topolová 179 Dobšice 671 82
OK2ZQ Trnka Alois Dobrovského 462 Bílovice nad Svitavou 664 01
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OK2ZR Klimosz Petr Karáskovo nám. 8 Brno 615 00
OK2ZS Běhal Jaroslav U sušírny 39 Bystrovany 772 00
OK2ZT Ing. Ryšavý Jan Schwaigrova 5 Brno 617 00


č


OK2ZTV Balga Jaroslav Vinohradní 30A/651 Tvrdonice 691 53
OK2ZTW Balga Roman Vinohradní 30A/651 Tvrdonice 691 53
OK2ZU Zeman Vojtěch Mrštíkova 13 Jihlava 586 01
OK2ZUZ Chvátal Miloslav Sportovní 1489 Holešov 769 01
OK2ZV Kunčar Vít Havřice 396 Uherský Brod 688 01
OK2ZVN Šatný Ladislav Rašelinová 7 Brno 628 00
OK2ZVZ Zamazal Michal Klecandova 27 Brno 613 00
OK2ZW Štěrbáček Zdeno P.O.Box 66 Blansko 678 11
OK2ZYZ Štěpáník Petr tř.Odboje 868 Otrokovice 765 02
OK2ZZJ Zouhar Josef č.p. 87 Kotvrdovice 679 07
OK3AA Černý Milan P.O.Box 44 Dobříš 263 01
OK3C Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 Blansko - Klepačov 678 01
OK3CV Ing. Senevič Svatopluk Zadní Vinohrady 4656 Chomutov 430 01
OK3KK Klíma Jaroslav kpt.Jaroše 1341/5 Neratovice 277 11
OK3MO Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 Kadaň 432 01
OK3MP Vízner Richard Roudný 31 Frýdštejn
OK3MR via OK1GMR
OK3SJ Suchý Josef Ronovská 54 Všechlapy 288 02
OK3TT Černoušek Tomáš Načešická 1472 Praha 9 190 16
OK3VO Král Vojtěch č.p. 584 Černilov 503 43
OK3WW Koc Miloš U Parku 103 Vestec 252 42
OK4A via OK1DXR
OK4AA Ošlejšek Vladimír Havlíčkova 25 Boskovice 680 01
OK4AC via OK1FLY
OK4AZ Ing. Masař Ivan Třeboradická 1073 Praha 8 182 00
OK4BB Buršík Bořivoj Husova 458/86 Liberec 1 460 01
OK4DL Dycka Ladislav Nová 1403/30 Ústí nad Labem 400 03
OK4DZ Zahradník David Zilvárova 472 Trutnov 541 01
OK4FD Ing. Krejčí František Modřínová 670 Vrané nad Vltavou 252 46
OK4JM Machyl Josef Sebuzín 165 Ústí nad Labem
OK4JR Rýmus Jaroslav Ke Kukačce 1 Plzeň 312 05
OK4PA via OK1MEP
OK4PDE via OK2PDE
OK4PVO via OK2PVO
OK4PZ Ziegler Petr Vodňanská 19 České Budějovice 370 11
OK4RM via OK1FOU
OK4TO Osvald Tomáš Důl Mayrau 40 Vinařice 273 07
OK4TP Pleštil Tomáš Rozumov 49 Turnov 511 01
OK5AA Ing. Hrdý Pavel Kunětická 106 Pardubice 530 09
OK5AR Říhová Marie Partyzánská 94 Podbořany 441 01
OK5CAV Českomor.amatéři vysíla Čejkovická 68 Praha 5 155 21
OK5E via OK1NE ERA a.s. Průmyslová 387 Pardubice 530 03
OK5ERA via OK1NE ERA a.s. Průmyslová 387 Pardubice 530 03
OK5JDC via OK2RZ
OK5K via OK2KOS
OK5KM Machek Viktor Štichova 597/8 Praha 4 149 00
OK5MK Korda Martin Ve Slatinách 3243/1 Praha 10 106 00
OK5OK Andrýs Jiří Peškova 517 Ústí nad Labem 403 31
OK5POL via OK1DOH
OK5RED via OK2MF
OK5SAZ via OK2QX
OK5SCT Radioklub JUNÁKA Senovážné náměstí 24 Praha 1 116 47
OK5TFC via OK1HCG
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OK5TK Němeček Petr Sportovní 284 Radim 281 03
OK5TOP via OK1KMD
OK5TR Kolín Marek Leopoldova 2046/18 Praha 11 149 00
OK5W via OK1AEZ
OK6A via OK2KQM
OK6AB Malec Radek Bezděkov 46 Velké Meziříčí 594 01
OK6AD Mgr. Ptáček Josef Radhošťská 14 Praha 3 130 00
OK6AM Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 Praha 4 140 00
OK6AR Říhová Zdeňka Palackého 687 Podbořany 441 01
OK6CW via OK1HCG
OK6FK Karpíšek Filip Řitký 8 Litomyšl 570 01
OK6LEO Punčochář Leoš Svatopluka Čecha 99A Brno 612 00
OK6WW Ing. Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52
OK7A via OK1DOM
OK7AC via OK1AIT
OK7AM via OK2BGK
OK7AR Říhová Alena Strojetice 135 Kryry 439 86
OK7AZ via OK2ON
OK7DX Ing. Vybulka Jan Nová Cesta 3247 Teplice 415 01
OK7GU via OK1FM
OK7IS Sojka Ivo Svážná 2 Brno 634 00
OK7MT Tomec Michal Květná 1230 Kyjov 697 01
OK7RJ Řezáč Jiří P.O.Box 13 Praha 411 142 00
OK7RP Prchal Roman Na Návsi 1 Brno 617 00
OK7ST Matyáš Karel Čimelická 957 Praha 142 00
OK8AAM Ing. Novikov Petr K.Čapka 258 Krupka 1 417 42
OK8CW Dudek Pavel Mohelnická 848 Uničov 783 91
OK8DF Falkenberg Dietmar P.O.Box 4137 D-06878 Lütherstadt Wittenberg
OK8EBY Nopre Lucien 5 Rue Du Cimetiere 67290 Petersbach, France
OK8HA Olah Miklos Českomalínská 20 Praha 6 - Bubeneč 160 00
OK8HIT Scheffel Robert č.p. 97 Dolní Město 582 33
OK8JV Woldmann Jens Moravská 857 Český Brod 282 01
OK8LAW Walkow Zdzislaw u O.Wernera Lidická 286 Broumov VI/286 550 01
OK8MI Ivanov Alexandr Broskvová 4162 Kroměříž 767 01
OK8MSE Sovrlič Milutin P.O.Box 30 Jiříkov 407 53
OK8PKM Kucza Boguslaw Pszowska 23 PL-44-300 Wodzislaw Slaski, Polsko
OK8RF Fürbacher Richard Branislavova 1419 Beroun 266 01
OK8SAX Momot Dieter Kaštanová 169 Plesná
OK8TNA Vanta Ján Lukavica 88 Slovensko 086 21
OK8VI Ing. Novak Frank Tyršova 182 Albrechtice nad Orlicí 517 22
OK8XB Burrows Steve Šachtiska Frýdlant nad Ostravicí
OK8ZAG Vereš Ferdinand Brezová 64 Žilina 010 01
OK9BAR Pohánková Martina Valtická 17 Brno - Vinohrady 629 00
OK9BVT Šomek Tomáš Družstevní 669 Slavičín 763 21
OK9DAL Kedzior Tomáš Dalimilova 6 Olomouc 772 00
OK9DAM Matějů Dagmar Jos.Špidly 278 Svitávka 679 32
OK9FFZ Horčička František Soukenická 739/19 Liberec 460 01
OK9FMH Majerík Filip Husova 350 Holice v Čechách 534 01
OK9FSB Ing. Feber Stanislav Bystřice 588 Bystřice nad Olší 739 95
OK9GLX via OK2AOP
OK9GOG Gončarov Martin E.Beneše 1550 Hradec Králové 12 500 12
OK9JD Dohnálek Jan Malá Láň 1186 Rychnov nad Kněžnou
OK9JL Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11
OK9LAH Hynek Ladislav Dvořákova 553 Vamberk 517 54
OK9PDK Putala Josef č.p. 177 Ostravice 739 14
OK9XPM Provázek Michal Vojanova 850/6 Olomouc 779 00
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OK9ZOB Hejna Luboš Markovická 665 Hradec Králové 500 03
OKL-13 Straka Karel Hradištní 71 Karlovy Vary 360 01
OL0E via OK2ZU
OL1A via OK1KMD
OL1B via OK1KOK
OL1CC via OK1CC
OL1HQ via OK1FLM
OL1JDC via OK2RZ
OL1P Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 Pardubice 530 02
OL1S via OK2ER
OL1X via OK1MEP
OL1Z via OK2LC
OL2HQ via OK1FLM
OL2M via OK1MG
OL2N via OK1FDR
OL2OOO via OK1MD
OL2T via OK2TC
OL2W via OK1AK
OL30A via OK1KQJ
OL3A via OK1KQJ
OL3P via OK1DOH
OL3Z via OK1HMP
OL4M via OK1ARN
OL4W via OK1IF
OL5DIG DIG sek via OK1AR
OL5DX via OK1KCF
OL5E via OK2SPS
OL5L via OK1DXF
OL5LUP via OK2KOV
OL5MCP via OK1KBS
OL5MDF via OK1FR
OL5Q via OK1HRA
OL5QRP Běhal Jaroslav Mahenova 19 Bystrovany 772 00
OL5SCT via OK5SCT
OL5TEN via OK1KJA
OL5Y via OK1FUA
OL5Z via OK2ZI
OL6M via OK2BOB
OL6P via OK2WTM
OL6W via OK2FB
OL7BSS via OK2PMG
OL7D via OK1TD
OL7G via OK1DCS
OL7HC via OK1HC
OL7M via OK1CU
OL7N via OK1DUO
OL7OO via OK1ALZ
OL7R via OK1XUV
OL7W via OK1DUT
OL7X via OK1XC
OL8M via OK1DRQ
OL8O via OK1MD
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OK Call Book podle QTH



Petersbach, France OK8EBY Nopre Lucien 5 Rue Du Cimetiere 67290
Adamov OK2BBA Baďura Jan J.A.Komenského 216 679 04 A
Albrechtice OK2SAI Adamiec Henryk Na Zámostí 202 735 43 A
Albrechtice nad Orlicí OK8VI Ing. Novak Frank Tyršova 182 517 22 w2vi@qsl.net
Albrechtice nad Orlicí OK1YS Pišl Ladislav Tyršova 179 517 22 JO80AD A
Archlebov OK2BBB Kučera František Dražůvky 78 696 33 JN89MA A
Arnultovice OK2MXL Slíva Jaroslav č.p. 2 793 83 javils@quick.cz JO80SF A
Aš OK1FFD Jaroš Václav Chebská 219 352 01 ok1ffd@mybox.czJO60CF A
Babice OK2SQR Bureš Eduard č.p. 180 697 03 JN89RC A
Bakov nad Jizerou OK1JME Chamer Arnošt Dolánky 12 294 01 JO70LL A
Bavorov OK1PW Vavruška Rudolf Svinětice 29 387 73 ok1pw@quick.cz JN79BD A
Bavorov OK1VYL Vavrušková Lotka Svinětice 29 387 73 ok1pw@quick.cz JN79BD A
Bečov u Mostu OK1FMX Maxima Milan blok 5/70 435 26 JO60UK A
Bedihošť OK2PJO Blaha Josef CBI P.O.Box 7 798 21 ok2pjo@seznam. JN89OK A
Bechyně OK1VSG Bahula Stanislav Sídl.5.května 247 391 65 JN79FH A
Bechyně OK1QY Janovský Josef Na Libuši 638 391 65 JN79FG A
Bechyně OK1JDZ Ing. Juračák Stanislav Písecká 911 391 65 JN79FH A
Bechyně OK1DXL Karoch Jiří Obránců míru 815 391 65 JN79FG A
Bechyně OK1IPE Palák Eduard Libušina 165 391 65 JN79FH A
Bechyně OK1JAE Sobíšek Jiří Radětice 23 391 65 JN79FH A
Bechyně OK1DUW Ing. Staněk Jiří Obránců míru 816 391 65 JN79FG A
Bechyně OK1IWR Ing. Wija Radek Obránců míru 816 391 65 JN79FH A
Bechyně OK1DXJ Zeman Ludvík Pod schody 515 391 65 JN79FG A
Bělá pod Bězdězem OK1TDE Dohnalík Emil Valdštýnská 225 294 21 JO70JM A
Benešov OK2PX Zemánek Alois č.p. 150 679 53 JN89JM A
Benešov u Prahy OK1FBU Fifka Dušan Pražského povstání 180256 01 JN79IT A
Benešov u Prahy OK1BAF Chlistovský Jan Zbožnice 3 256 01 A
Benešov u Prahy OK1FAC Kalousek Luboš Jiráskova 669 256 01 A
Benešov u Prahy OK1ITK Ing. Kotýnek Petr Ladova 1468 256 01 ok1itk@seznam.cJN79IT A
Benešov u Prahy OK1FPM Pančocha Miroslav Pražského povstání 180256 01 A
Benešov u Prahy OK1DQV Sirový Miloš Hráského 1934 256 01 JN79IT A
Benešov u Prahy OK1UYR Vanický Martin Husova 464 256 01 JN79IT A
Bernartice u Javorníka OK2BQL Valchář Pavel Buková 106 790 57 ok2bql@iol.cz JN80NI A
Bernartice u Javorníka OK2WTT Valchář Jiří č.p. 282 790 57 JO80NJ A
Bernartice u Trutnova OK1WLT Marek Vladimír Lampertice 204 542 04 JO70XP A
Beroun OK8RF Fürbacher Richard Branislavova 1419 266 01 ok8rf@arrl.net
Beroun OK1MLP Hájek Karel Suchomasty 32 267 22 JN69AV A
Beroun OK1SBP Ing. Polcr Bohumil Slapská 1498 266 01 polcr@post.cz JN79AX A
Beroun 2 OK1CDE Bitala Petr Branislavova 1419 266 01 pebit.ok1cde@s JN79AW A
Beroun 2 OK1MGQ Jára Leoš Černý Vršek LDS - G/3 266 01 JN79AX A
Běstvina OK1UA Mgr. Víšek Vlastimil č.p. 141 538 45 JN79TU A
Bezděz OK1XOD Janda Aleš č.p. 21 472 01 ales.bezdez@sezJO70IM A
Bílá Třemešná OK1GT Žižka Jiří č.p. 241 544 72 JO70UK A
Bílina OK1DHN Král Vladimír Teplická 421/116 418 01 JO60VN A
Bílina OK1MQY Mareček Erhard Za Chlumem 729 418 01 medea@volny.c JO60VN A
Bílina OK1AYD Pícha Josef Teplická 596/1 418 01 JO60VN A
Bílina OK1JOY Pícha Miroslav Čapkova 845 418 01 JO60VN A
Bílina OK1DPQ Radil Petr Alšova 237/111 418 01 ok1dpq@tel.mus.JO60VN A
Bílina OK1IIJ Řezníček Jan Čapkova 841 418 01 jan.reznicek@seznam.cz A
Bílovec OK2UFB Vicherek Rostislav Tísek 167 743 01 JN99AS A
Bílovice nad Svitavou OK2XFU Koláček Milan Komenského 303 664 01 JN89IF A
Bílovice nad Svitavou OK2ZQ Trnka Alois Dobrovského 462 664 01 JN89IF A
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Bílovice nad Svitavou OK2PAU Vagner Pavel Hradisko 601 664 01 JN89IF A
Bítov OK2ZEL Lindovský Emil č.p. 139 743 01 JN99AT A
Blansko OK2ZLA Čada Vladislav Alešova 25 678 01 JN89HI A
Blansko OK2LT Kupka Lubomír Družstevní 4 678 01
Blansko OK2UMN Ing. Nečas Milan Pod javory 22 678 01 ok2umn.milan@tiscali.cz A
Blansko OK2ZW Štěrbáček Zdeno P.O.Box 66 678 11 ok2zw@qsl.net JN89HI A
Blansko - Klepačov OK2ZC Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 678 01 ok2zc@atlas.cz JN89HI A
Blansko - Klepačov OK3C Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 678 01 ok2zc@blansko.nJN89HI A
Blatná OK1XSW Formánek Miroslav K jatkám 1261 388 01 JN69WK A
Blatná OK1UHZ Mgr. Kotrouš Pavel Nerudova 508 388 01 A
Blatná OK1XRL Lehečka Roman Nad Lomnicí 1255 388 01 JN69WK A
Blatná OK1EK JUDr. Pacovský František Rakovnická 1128 388 01 A
Blatnice OK2BRA Parák Karel č.p. 141 696 71 A
Blížejov OK1NMJ Schwarz Jiří č.p. 85 345 45 jirka.jsb@raz-dva JN69LM A
Blovice OK1USW Kotora Ladislav Jirotova 378 336 01 A
Blovice OK1UFM Řapek Roman U lípy 362 336 01 JN69SO A
Blučina OK2CKC Lettmayer Jindřich Komenského 563 664 56 A
Bludov OK2BS Vařeka Bohuslav plk.Karla Hlásného 717 789 61 vareka@korextecJN89LW A
Bludov OK2INI Ing. Vařeková Martina plk.Karla Hlásného 717 789 61 JN89LW A
Bludov OK2ISI Mgr. Vařeková Věra plk.Karla Hlásného 717 789 61 JN89LW A
Bludov OK2ITI Vařeková Michaela plk.Karla Hlásného 717 789 61 JN89LW A
Boezen HB9KBC Dr.Ing Kraus Jaroslav Gorgen 246 CH-5076 jaroslav.kraus@g JN47BL
Bohosudov OK1TPL Blažek Tomáš Žižkova 197 417 42 JO60WQ A
Bohumín OK2PKH Jurčák Břetislav Štefánikova 1148 735 81 bjurcak@volny.cz A
Bohumín OK2UM Urbanský Jiří ČSA 1031 735 81 JN99EV A
Bohutín OK1AAZ Formánek Josef Vysoká Pec 136 262 41 JN69XQ A
Bojkovice OK2PFA Rak Bohumil Přečkovice 94 687 71 JN89VB A
Bor u Tachova OK1MA Rybář Jiří nám.Republiky 624 348 02 A
Borotín u Boskovic OK2BFR Kohoutek Bohumír č.p. 135 679 37 JN89HO A
Borovany OK1JMB Janešík Miroslav Budějovická 525 373 12 ok1jmb@seznam.cz
Boršov nad Vltavou OK1FDS Stuchlý Dalibor Na Výsluní 738 373 82 dalibor.stuchly@sJN78FW A
Boskovice OK2CLL Duchoň Karel Legionářská 8 680 01 JN89HL A
Boskovice OK4AA Ošlejšek Vladimír Havlíčkova 25 680 01 A
Boskovice OK2BNP Pokorný Jaroslav Svatopluka Čecha 21 680 01 JN89HL A
Boskovice OK2PTM Přichystal Antonín Ludvíka Vojtěcha 41 680 01 JN89IL A
Boskovice OK2PTC Sedlák Libor Dukelská 40A 680 01 sedlak@helivo.cz A
Bošovice OK2BEM Ing. Otevřel Jan Pláňava 257 683 54 ok2bem@qsl.net A
Brandýs nad Labem OK1FI Hodák Václav Pražská 70 250 01 JO70HE A
Brandýs nad Labem OK1FRU Ing. Moliš Pavel Ke Světici 1972 250 01
Brandýs nad Labem OK1ZVS Šrut Vlastimil Zápská 1640 250 01 srutvl@seznam.c JO70IE A
Brandýs nad Labem OK1UQM Šumelda Miroslav Pavla Lista 789 250 01 sumelda@brandyJO70HE A
Brandýs nad Orlicí OK1FDE Janďourek Radoslav Jiskrova 153 561 12 A
Bratříkov OK1UVG Pozdílek Václav č.p. 28 468 21 JO70PQ A
Bratříkov OK1JSI RNDr.Šolc Ivan Alšovice 47 468 21 JO70OQ A
Brno OK2WID Altman Zdeněk Ulrychova 6 624 00 altman@c2n.cz JN89GF A
Brno OK2PBW Bc. Buček Petr Úvoz 15 602 00 JN89HF A
Brno OK2BMC Čáslavský Milan Sýpka 32 613 00 ok2bmc@quick.c JN89HF A
Brno OK2XAG Čelechovský Rudolf Irkutská 4 625 00 ok2xag@seznam JN89GD A
Brno OK2BIU Ing. Čermák Jan Mikulovská 7 628 00 jcermak@nbox.czJN89HE A
Brno OK2BJI David Miloslav Opálkova 12 635 00 A
Brno OK2KG Ing. Dostal Jiří Grohova 32 602 00 ok2kg@qsl.net JN89HE A
Brno OK2BDF Ing. Fencl Jiří Pálavské nám.č. 8 628 00 fenclj@volny.cz JN89HF A
Brno OK2FRP Fráňa Pavel Malešovská 25 625 00 ok2frp@volny.cz JN89GD A
Brno OK2LS Frýbert František Poznaňská 6 616 00 A
Brno OK2BFU Fuchs Milan Palackého 57 612 00 A
Brno OK2PAD Habala Zdeněk Langrova 23 627 00 JN89IE A
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Brno OK2PED Hájek Miroslav Tyršova 15 612 00 JN89HF A
Brno OK2ZAA Herzig Zdeněk Trávníky 6 613 00 herzig@luzanky.cJN89HE A
Brno OK2PWJ Ing. Horák Petr Rybkova 3 602 00 petrprv@seznam.cz
Brno OK2FH Hudeček František Leitnerova 16 602 00 fanda.h@atlas.cz JN89HE A
Brno OK2PCL Mgr. Huťka Rudolf Mikulovská 8 628 00 A
Brno OK2CL Chlubný Alois Arbesova 9 638 00 JN89HF A
Brno OK2BRY RNDr.Jaroš Miloš Opálkova 7 635 00 A
Brno OK2FJ Javůrek František Vídeňská 56 639 00 fr.sagitarius@volnJN89HE A
Brno OK2PWD Ing.PhKaderka Josef Za školou 7 617 00 ok2pwd@vabo.czJN89HE A
Brno OK2EK Kahle Emil Chopinova 9 623 00
Brno OK2KJ Kašpar Josef Strážnická 13 627 00 ok2kj@seznam.c JN89IE A
Brno OK2-35910 Klíma David Pod Kaštany 15 616 00 davkli@post.cz
Brno OK2TKE Klíma Bohumír Merhautova 13/7 613 00 JN89HE A
Brno OK2KE Ing. Klimeš Jaroslav Botanická 67 602 00 ok2ke@seznam.cz A
Brno OK2ZR Klimosz Petr Karáskovo nám. 8 615 00 ok2zr@qsl.net JN89IE A
Brno OK2-36092 Korčián Stanislav Vlčnovská 14 629 00 ok236092@seznaJN89HF
Brno OK2PCU Korčián Jaroslav Vlčnovská 14 629 00 ok2pcu@atlas.cz JN89HF A
Brno OK2TC Korčián Stanislav Vlčnovská 14 629 00 JN89HF A
Brno OK2KV Krajcigr Vladimír Popelova 55 620 00 ok2kv@volny.cz JN89HD A
Brno OK2PPK Ing. Krejčí Pavel Ruská 8 612 00 JN89GF A
Brno OK2LMX Ing. Látal Miroslav Čápkova 42 602 00 mlatal@post.cz A
Brno OK2PMT Máca Petr U lesíčka 18 620 00 pmaca@cmi.cz JN89HF A
Brno OK2CRT Mendlík Petr Viniční 103 615 00 medlis@atlas.cz A
Brno OK2MMD Ing. Motl David Čtvrtě 12 634 00 JN89GE A
Brno OK2VJQ Němec Josef Hochmanova 21 628 00 A
Brno OK2FEI Ing.DoObermajer Petr Slatinská 104 636 00 ok2fei@volny.cz JN89IH A
Brno OK2JO Oravec Jiří Poštovská 4g 602 00 oravec.jiri@volny.cz A
Brno OK2BF Orel Stanislav Haškova 13 638 00 JN89HF A
Brno OK2HWP Palička Milan Barvy 5 638 00 ok2hwp@qsl.net JN89HF A
Brno OK2PTA Pavelka Ondřej Jílová 35 639 00 onpa@seznam.cz A
Brno OK2BEW Pažourek Karel Haškova 1 638 00 A
Brno OK2BXM Pecka Miroslav Vsetínská 8 639 00 JN89HE A
Brno OK2MFA Pergl Lubomír Bezručova 14 602 00 JN89GH A
Brno OK2IPP Petrželka Pavel Sušilova 8 602 00 JN89HE A
Brno OK2XAP Petrželka Antonín Poznaňská 2 616 00 petrzelka@top-of JN89GF A
Brno OK2VWE Ing. Petřík Tomáš Pod nemocnicí 3 625 00 tpetrik@centrum. JN89GE A
Brno OK2DE Ing. Pivrnec Jiří Filipova 6 635 00 A
Brno OK2AR Pohánka Jan Valtická 17 628 00 JN89IE A
Brno OK2BJT Polák Štefan Topolky 26 616 00 JN89GF A
Brno OK2BSE Polák Milan Spodní 18 625 00 ok2bse@seznam JN89HE A
Brno OK7RP Prchal Roman Na Návsi 1 617 00 rprchal@fides.cz JN89HD A
Brno OK6LEO Punčochář Leoš Svatopluka Čecha 99A 612 00 leoant@seznam.cJN89HE A
Brno OK2ZT Ing. Ryšavý Jan Schwaigrova 5 617 00 A
Brno OK2IWO Mgr. Řezáč Ivo Soukopova 3 602 00 ivo1@centrum.cz JN89GE A
Brno OK2SPD Slezák Petr Oblá 17 634 00 ok2spd@seznam JN89GE A
Brno OK7IS Sojka Ivo Svážná 2 634 00 ok7is@ufoni.cz JN89GE A
Brno OK2PKY Staňka Jiří Dobrovského 13 612 00 JN89HF A
Brno OK2PDN Ing. Suchý Josef U Velké ceny 4 623 00 A
Brno OK2COS Ing. Šanda Oldřich Viniční 149 615 00 ok2cos@volny.czJN89HE A
Brno OK2ZVN Šatný Ladislav Rašelinová 7 628 00 ok2zvn@seznam JN89IE A
Brno OK2JEY Ing. Šebesta Jiří Galandauerova 8 612 00 sebestaj@feec.vuJN89HF A
Brno OK2SPS Ing. Šilinger Petr Hrušková 6 621 00 ok2sps@volny.czJN89HF A
Brno OK2WW Šíma Bernard Klácelova 6 602 00 A
Brno OK2WDA Šímová Ivana Klácelova 6 602 00 A
Brno OK2JRQ Škarvada Jaroslav Musorgského 12 623 00 zbox@atlas.cz JN89GE A
Brno OK2TSF Špaček Tomáš Venhudova 4 614 00 fachman1203@seznam.cz A
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Brno OK2PIP Šťastný Pavel Vranovská 76 614 00 pavel.pipajda@at JN89HF A
Brno OK2STM Ing. Šťovíček Milan Renčova 34 621 00 ok2stm@volny.czJN89GF A
Brno OK2BXG Ing. Švestka Petr Svážná 6 634 00 A
Brno OK2TB Toman Bedřich Bayerova 6 602 00 A
Brno OK2AIS Tomšů Aleš Hrnčířská 41 602 00 A
Brno OK2PTJ Tóth Jaroslav Elišky Machové 53/6 616 00 ok2ptj@seznam.cJN89GF A
Brno OK2MDQ Valo Milan Hochmanova 7 628 00 JN89IF A
Brno OK2BIJ Ing. Vdoleček Libor Olbrachtovo nám. 10 624 00 A
Brno OK2-22130 Veleba Jaroslav Fibichova 19 612 00
Brno OK2DA Ing. Veselý Zdeněk Bieblova 3 613 00 A
Brno OK2VX Veverka Ladislav Nové náměstí 17 621 00 ok2vx@volny.cz JN89HF A
Brno OK2NA Vik Pavel Halasovo nám. 4 638 00 ok2na@quick.cz A
Brno OK2CTS Vlach Jaromír Míčkova 53 614 00 JN89HF A
Brno OK2BLB Zábojník Josef tř.kpt.Jaroše 15 602 00 JN89HE A
Brno OK2BQU Ing. Zahradník Emil Habří 4 628 00 JN89IE A
Brno OK2ZVZ Zamazal Michal Klecandova 27 613 00 zamazmic@centr JN89HF A
Brno OK2ZFB Zámorský Filip Kotlářská 44 602 00 JN89HE A
Brno OK2MIT Dr.Ing Zdražílek Petr Štefánikova 45 602 00 A
Brno OK2BVT Zelinka Petr Milénova 9 638 00 JN89HF A
Brno OK2PCR Zetka Vlastimil Tůmova 54 616 00 A
Brno OK2-15823 Zukal Oldřich Foltýnova 21c 635 00
Brno - Bohunice OK2FBM Pavlata Petr Uzbecká 12 625 00 petr-pavlata@vol JN89GD A
Brno - Kohoutovice OK2VOP Vozdecký Petr Voříškova 10 623 00 ok2vop@qsl.net JN89GE A
Brno - Komín OK2PQP Humlíček René Absolonova 79 624 00 ok2pqp@nagano JN89GF A
Brno - město OK2XHR Přikryl Jaroslav Pavlovská 23 623 00 ok2xhr@volny.cz JN89GE A
Brno - Nový Lískovec OK2HY Havránek Jiří Oblá 6 634 00 JN89GE A
Brno - Slatina OK2NCA Červinka Adam Krejčího 24 627 00 adam.cervinka@seznam.czA
Brno - Slatina OK2NCZ Červinka Zdeněk Krejčího 24 627 00 zdenekcervinka@seznam.c A
Brno - Slatina OK2RX Novák Vladimír Pivodova 16 627 00 ok2rx@email.cz JN89IE A
Brno - Vinohrady OK9BAR Pohánková Martina Valtická 17 629 00 marina.mmm@seznam.cz N
Brno 12 OK2IXO Hendrich Oldřich Jana Babáka 7 612 00 A
Brno 12 OK2BZB Trefilík Jan Bulharská 51 612 00 A
Brno 13 OK2OP Ing. Fencl František Merhautova 202 613 00 fr.fencl@tiscali.czJN89HF A
Brno 14 OK2DAB Janko Jiří Selská 21 614 00 JN89HF A
Brno 16 OK2PVS Ing. Sigmund Vlastimil Tichého 9 616 00 A
Brno 18 - Nové Černovi OK2VXH Božek Jindřich Bolzanova 9 618 00 A
Brno 2 OK2MZ Neugebauer Leopold Veveří ul. 14 602 00 JN89HE A
Brno 21 OK2XTJ Trefilík Jan Kořískova 12 621 00 JN89HF A
Brno 28 OK2FCS Heindl Čestmír Velkopavlovická 10 628 00 JN89HE A
Brodek u Konice OK2CPG Grepl Pavel č.p. 287 798 46 A
Broumov OK1MFJ Fabián Jindřich Pionýrská 368 550 01 A
Broumov OK1TUK Ročeň Jaroslav Sídl.Křinické č.211 550 01 ok1tuk@radio.nagJO80EO A
Broumov OK1AID Werner Oldřich Lidická 286 550 01 JO80EO A
Broumov OK1FOD Werner Oldřich Masarykova 232 550 01 JO80EO A
Broumov VI OK1KIX Werner Oldřich Lidická 286 550 05 JO80EO
Broumov VI/286 OK8LAW Walkow Zdzislaw u O.Wernera Lidická 28550 01
Bruntál OK2MEU Cimbalník Miroslav Obránců míru 1 792 01 JN89RX A
Bruntál OK2CEU Cimbalníková Božena Obránců míru 1 792 01 JN89RX A
Bruntál OK2PJD Dostalík Jiří Uhlířská 10 792 01 ok2pjd@sendme.JN89RX A
Bruntál OK2JDH Höfer Dalibor U rybníka 7 792 01 ok2jdh@quick.cz JN89RX A
Bruntál OK2SDH Höferová Dagmar U rybníka 7 792 01 ok2sdh@quick.czJN89RX A
Bruntál OK2TIH Höferová Veronika U rybníka 7 792 01 ok2tih@centrum.cJN89RX A
Bruntál OK2URF Jankech Jaroslav Na nábřeží 3 792 01 JN89RX A
Bruntál OK2IWU Kaňoková Ivana Cihelní 7 792 01 JN89RX A
Bruntál OK2OOO Radioklub Bruntál P.O.Box A-26 792 01 ok2ooo@sendmeJN89RX
Břasy 1 OK1ZJN Nový Jiří Břasy-Stupno 223 338 24 JN69ST A
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Břeclav OK2LW Kalina Josef Bří.Mrštíků 18 690 02 JN88KS A
Břeclav 4 - Poštorná OK2WHT Chmelík Stanislav Gagarinova 9 691 41 JN88KS A
Březnice OK1ZAD Dušek Jiří Lokšany 662 262 72 JN69XN A
Březová OK1MAF Pfeffer Ladislav V zahrádkách 56 357 61 pfeffer@volny.cz JO60HD A
Břvany OK1WT Bloudek Vladimír Za Školkou 81 440 01 ok1wt@centrum.cJO60UJ A
Bučovice OK2WTM Ing. Prokop Petr Fučíkova 733 685 01 JN89MD A
Budyně nad Ohří OK1FLB Labuť Vladimír Písty 35 411 18 v.labut@quick.cz JO70CK A
Bystrovany OK2ZS Běhal Jaroslav U sušírny 39 772 00 ok2zs@email.cz JN89PO A
Bystrovany OL5QRP Běhal Jaroslav Mahenova 19 772 00 behal@iol.cz JN89PO
Bystrovany OK2HJS Škvor Jiří Maroldova 7 772 00 A
Bystřany OK1IEC Ing. Bílek Jiří Západní 63 417 61 bilek_jiri@volny.c JO60WO A
Bystřany OK1TIC Bílek Jan Západní 63 417 61 ok1tic@post.cz JO60WO A
Bystřany OK1IPS Ing. Strahlheim Pavel Pražská 303 417 61 stroggy@mail.sdaJO60WO A
Bystřice nad Olší OK9FSB Ing. Feber Stanislav Bystřice 588 739 95 N
Bystřice nad Olší OK2LI Jančík Jiří č.p. 75 739 95 ok2li@quick.cz JN99JP A
Bystřice nad Olší OK2PLI Jančíková Jitka č.p. 75 739 95 JN99JP A
Bystřice nad Olší OK2JJQ Skřička Marek č.p. 75 739 95 onmedia@atlas.c JN99IP A
Bystřice nad PernštejneOK2BWQ Hájek Ladislav Ždánice 4 593 01 A
Bystřice nad PernštejneOK2BWR Hájek Ladislav Ždánice 66 593 01 A
Bystřice pod Hostýnem OK2SKC Ing. Krumpholc Svatoslav Dolní 1568 768 61 JN89TJ A
Bystřice pod Hostýnem OK2AB Ing. Macík Rostislav Chomýž 16 768 61 ok2ab@tiscali.cz JN89TI A
Bystřice pod Hostýnem OK2PRP Procházka Petr Za Příhonem 732 768 61 JN89TJ A
Bzová u Hořovic OK1AUS Šťastný Robert č.p. 161 267 43 JN69WV A
Cerhovice OK1DIL Záhrobský Alois č.p. 242 267 61 A
Ctidružice OK2HBF Pohanka Jiří č.p. 58 671 54 A
Čáslav OK1AJ Fryda Petr Jeníkovská 1158 286 01 A
Čáslav OK1YM Linhart Oldřich Žitenická 1529 286 01 ok1ym@seznam. JN79QV A
Čáslav OK1VOC Ing. Polák Stanislav Nová Lhota 8 286 01 A
Čáslav OK1FWA Šíma Ladislav Pražská ul.113 286 01 JN79QV A
Časlavice OK2VGD RSDr. Herman Vladimír Hájenka Milíř 675 24 JN79UD A
Částkov OK1HFP Pahorecký František č.p. 63 348 01 JN69IR A
Čejkovice OK2SIR Jetela Ivo č.p. 525 696 15 ok2sir@qsl.net A
Čelákovice OK1AXB Ing. Černý Josef V Prokopě 1348 250 88 A
Čelákovice OK1ZPC Parůžek Zdeněk Matěje Červenky 1414 250 88 A
Černilov OK3VO Král Vojtěch č.p. 584 503 43 JO70XG A
Černošice OK1AZD Heřman Emil Horka 173 252 28 JN79DX A
Černošice OK1VEI Junek Pavel P.O.Box 12 252 28 ok1vei@qsl.net JN79DX A
Červenka OK2JBI Skopal Jaromír Válkova 180 784 01 JN89MR A
Červený Kostelec OK1MVN Ing. Nývlt Vratislav Koubovka 894 549 41 vr.nyvlt@razdva.cJO80BL A
Červený Kostelec OK1UMI Nývltová Eduarda Koubovka 894 549 41 JO80BL A
Červený Kostelec OK1KA Rudolf Josef Vyšehrad 787 549 41 pavlina.rudolfova@JO80BL A
Červený Kostelec OK1WXA Rudolfová Pavlína Vyšehrad 787 549 41 Pavlina.RudolfovaJO80BL A
Červený Kostelec OK1NGC Řezníček Miroslav Jiráskova 54 549 41 ok1ngc@seznam JO80BL A
Červený Kostelec OK1FGU Souček Rudolf Langrova 795 549 41 JO80BL A
Čes.Rybná u ŽamberkaOK1AQW Vrátník Zdeněk č.p. 83 561 85 A
Česká Lípa OK1OCL Dům dětí a ml ZÚ-RADIO Škroupovo nám. 138 470 01 JO70GQ
Česká Lípa OK1DTP Luňák David U Šporky 185 470 01 ok1dtp@hotmail.cJO70GQ A
Česká Lípa OK1TD Luňák Jiří U Šporky 185 470 01 JO70GQ A
Česká Lípa OK1IGO Matyáš Petr Pražská 2883 470 01 mates.igo@seznam.cz A
Česká Lípa OK1VLK Roček Oldřich Zoubková 2159 470 01 ok1vlk@volny.cz JO70GQ A
Česká Skalice OK1MNW Borůvka Jindřich Steidlerova 243 552 03 JO80AJ A
Česká Skalice OK1MWN Kratěna Jindřich Steidlerova 89 552 03 JO80AJ A
Česká Skalice OK1TUD Škoda Jaroslav Bezručova 541 552 03 JO80AJ A
Česká Skalice 2 OK1MSO Borůvka Zdeněk Steidlerova 129 552 03 JO80AJ A
Česká Třebová OK1TDD Drašnar Antonín U Kostelíčka 255 560 03 JN89FV A
Česká Třebová OK1TCF Chadim Antonín Křib 1813 560 02 JN89FV A
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Česká Třebová OK1TMJ Bc. Ježek Michal Jelenice 1797 560 02 JN89FV A
Česká Třebová OK1CVM Mgr. Ježková Martina Jelenice 1797 560 02 JN89FV A
Česká Třebová OK1TOV Vejda Otakar Žižkova 416 560 03 otakar.vejda@tiscJN89FV A
České Budějovice OK1IE Bartoš Jan V.Talicha 15 370 05 JN79GB A
České Budějovice OK1JB Burcar Jaroslav Plzeňská 58 370 04 JN78FX A
České Budějovice OK1HCF Burian Otakar Lidická 18 370 01 JN78FX A
České Budějovice OK1VBN Činčura Josef Jeremiášova 27 370 01 JN78FX A
České Budějovice OK1HBT Ing. Dolejš Petr Písecká 2 370 11 petr.dolejs@cmail.cz A
České Budějovice OK1ATR Dolejší Dalibor Prachatická 19 370 05 ok1atr@volny.cz JN78FX A
České Budějovice OK1XGL Ing. Fišer Petr J.Bendy 32 370 05 JN78FX A
České Budějovice OK1DDD Ing. Frejlach Karel Kněžskodvorská 19 370 04 ok1ddd@qsl.net JN78FX A
České Budějovice OK1BJH Havlík Josef Labská 3 370 11 havlik@pohoda.c JN79GO A
České Budějovice OK1SOA Kos Karel Otakara Ostrčila 3 370 05 JN78FX A
České Budějovice OK1FNI Koudelka Miloslav Větrná 865/44 370 05 A
České Budějovice OK1FJK Král Jan J.Ditricha 21 370 08 JN78FV A
České Budějovice OK1HAK Kuthejl Milan Boršovská 11 370 07 A
České Budějovice OK1AIZ Kysela Miloslav Jánská ul. 8 370 01 JN78FX A
České Budějovice OK1US Ludačka Jiří J.Krčína 14/1095 370 11 A
České Budějovice OK1-35912 Marek Martin Hálkova 12 370 04 martin.m.888@seJN78FX
České Budějovice OK1DKX Martinů Jaroslav Plzeňská 33 370 04 JN78FX A
České Budějovice OK1FPG Pešl Jiří Josefa Hloucha 11/323 370 10 george.ok1fpg@wJN78FX A
České Budějovice OK1DDV Ing. Pravda Vladimír Labská 3/1153 370 11 JN78FX A
České Budějovice OK1DCX Ing. Přibyl Vojtěch Lidická 41 370 01 JN78FX A
České Budějovice OK1SLY Ing. Selichar Luboš Otavská 8 370 11 ok1sly@seznam. JN78FX A
České Budějovice OK1HCD Stropek Stanislav Františka Halase 18 370 08 JN78FW A
České Budějovice OK1HE Šikýř Josef Pod lékárnou č.1 370 06 JN78FX A
České Budějovice OK1DCV Šoul František Plzeňská 67 370 04 frsoul@cmail.cz JN78FX A
České Budějovice OK1UES Šťáhlavská Jaroslava Norb.Frýda 1246/2 370 05 JN78FX A
České Budějovice OK1DSD Šťáhlavský Daniel Norb.Frýda 1246/2 370 05 JN78FX A
České Budějovice OK1PTB Toman Petr Družstevní 11 370 06 JN78FX A
České Budějovice OK1AOU Winkler Jaroslav Panská 23 370 01 JN78FX A
České Budějovice OK4PZ Ziegler Petr Vodňanská 19 370 11 p.ziegler@tiscali.cz
České Budějovice OK1VRN Zielinský August Zachariášova 1 370 04 JN79FX A
České Budějovice 10 OK1DXK Klíma Jiří Na výsluní 112 370 10 ok1dxk@qsl.net JN79GA A
Český Brod OK1VW Hudec Jiří Bedřicha Smetany 550 282 01 JO70KB A
Český Brod OK1BB Ing. Kadlčák Jaroslav P.O.Box 40 282 01 A
Český Brod OK1UXT Mgr. Kocum Ivo Žitomírská 413 282 01 Ivo.Kocum@seznJO70KB A
Český Brod OK1AVI Ing. Vostruha Jiří 28.října 1260 282 01 JO70KB A
Český Brod OK1FIV Vrba Ivan V lukách 284 282 01 ok1fiv@vscht-suzJO70KB A
Český Brod OK8JV Woldmann Jens Moravská 857 282 01 dh4jw@darc.de
Český Dub OK1TEB Brandýský Pavel Proseč p.Ještědem 87 463 43 ok1teb@seznam.JO70MQ A
Český Dub OK1ANO Stehlíček Josef Rozstání 44-Světlá p. J 463 43 JO70LQ A
Český Krumlov OK1ABG Martínek Václav Sídliště Vyšný 105 381 01 JN78DT A
Český Krumlov OK1CDA JUDr. Novotný Vladimír Jasmínová 191 381 01 JN78DT A
Český Krumlov OK1FTD Ruzha Michael Urbinská 142 381 01 JN78DT A
Český Těšín OK2BVB Halouzka Milan Ostravská 476/70 737 01 A
Český Těšín OK2IEA Klusek Petr Nádražní 9 737 01 JN99HR
Český Těšín OK2UQL Lipka Gabriel Ostravská 64 737 01 JN99HR
Český Těšín OK2BJJ Mihola Jan Hornická 17 737 01 JN99HS A
Český Těšín OK2SMG Mizia Gustav Pod zelenou 277 737 01 JN99HR A
Český Těšín OK2TFO Otevřel František Slezská 394 737 01 JN99HS A
Český Těšín OK2IRE Smilowski Miroslav Okružní 3/1761 737 01 A
Číčenice OK1VVC Šikl Bohuslav č.p. 95 387 71 JN79DD A
Činěves OK1XZS Svoboda Zdeněk č.p. 140 289 01 JO70OF A
Čkyne OK1DFK Kočí František Lčovice 69 384 81 A
Čučice OK2PTL Tóth Ludvík č.p. 11 664 12 JN89DD A
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D-06878 Lütherstadt WiOK8DF Falkenberg Dietmar P.O.Box 4137 A
Dalovice OK1FHE Ing. Horčička Eduard Hlavní 33 362 63 A
Damníkov OK1DJE Balák Josef Luková 57 561 23 balak.josef@tiscaJN89HU A
Dašice OK1MNI Nechvíle Miroslav U kasáren 339 533 03 JO70WA A
Davle OK1JV Vosmík Jiří Měchenice 087 252 06 ok1jvosmik@cmaJN79EV A
Děčín OK1AMT Pekař Pavel Kytlice 16 407 45 babuc@post.cz A
Děčín - Boletice OK1HGB Hegenbart Bedřich Čsl.partyzánů č.p. 358 407 11 JO70CR A
Děčín 17 OK1APF Zeman Jiří Drážďanská 46 405 02 JO70CS A
Děčín 2 OK1MN Minář Pavel Kamenická 122 405 01 minarp@volny.cz JO70CS
Děčín 25 OK1UXH Berka Vlastislav V Lukách 59 405 02 ok1uxh@volny.czJO70CS A
Děčín 4 OK1UMR Říhová Marcela Resslova 837/34 405 02 JO70CT A
Děčín 6 OK1MCN Brož Karel Sofijská 1313/8 405 02 JO70CS A
Děčín 6 OK1YNM Brož Karel Sofijská 1313/8 405 02 ok1ynm@volny.c JO70CS A
Děčín 6 OK1MCH Jiránek Zdeněk Hraniční 1108/3 405 02 JO70BS A
Děčín 6 OK1MHN Jiránková Hana Hraniční 1108/3 405 02 JO70BS A
Desná v Jiz.horách OK1SLM Lang Libor č.p. 330 468 61 329rkl185@click. JO70PS A
Desná v Jiz.horách OK1KKT Radioklub Tanvald P.O.Box 30 468 61
Desná v Jiz.horách I OK1TDI Hloušek Jiří č.p. 395 468 61 JO70PS A
Desná v Jiz.horách I OK1YO Klementis Imrich č.p. 332 468 61 JO70PS A
Desná v Jiz.horách I OK1FLT Taurek Lubomír č.p. 402 468 61 JO70PS A
Desná v Jiz.horách II OK1DXI Pelc Miloslav č.p. 614 468 61 ok1dxi@ok0ppl.a JO70PS A
Desná v Jiz.horách III OK1DSS Seidel Sieghard č.p. 132 468 61 JO70QS A
Deštné v Orl.horách OK1FGH Železo Miroslav č.p. 338 517 91 JO80EH A
Dlouhá Loučka OK2HDL Hnilička Antonín Újezdská 145 783 86 JN89OT A
Dobrá Voda u Českých OK1FJW Ing. Koutek Bohuslav Potoční 35 373 16 koutek@keg.cz A
Dobrá Voda u Českých OK1VUA Matschin Ottomar Sadová 28 373 16 JN78FX A
Dobré OK1UQP Kučera Josef Hlinné 6 517 93 JO80DG A
Dobruška OK1ARQ Kučera Josef Pohoří 161 518 01 JO80BH A
Dobruška OK1AIM Marek Václav Chmeliště 33 518 01 A
Dobruška OK1UME Rejzek Karel Křovice 29 518 01 JO80CH A
Dobřany OK2IEN Klinkovský Luděk Stromořadí 229 334 41 ok2ien@nagano.cJN69PP A
Dobřenice OK1MJV Vávra Jan č.p. 166 503 25 A
Dobřichovice OK1TOX Kustoš Leo Karlík 311 252 29 kustos@infinet-to JN79DW A
Dobřichovice OK1FA Macháček Jaroslav Pod pensionátem 514 252 29 JN79DW A
Dobříš OK1UJG Černá Vlasta P.O.Box 44 263 01 A
Dobříš OK3AA Černý Milan P.O.Box 44 263 01 info@allamat.cz A
Dobšice OK2ZPS Ing. Sosna Pavel Topolová 179 671 82 psosna@volny.czJN88BU A
Doksy OK1NFA Fejfar Jan Sochorova 819 472 01 JO70HN A
Dol.Lhota u Luhačovic OK2BMJ Janík Milan Sehradice 159 763 23 JN89VD A
Dolínek OK1NVO Hladký Josef Smetanova 80 250 70
Dolní Bělá OK1ZJH Knecht Jiří Hubenov 8 331 52 ok1zjh@seznam. JN69OV A
Dolní Branná OK1BPO Ing. Bílek Petr č.p. 22 543 62 bilek7@seznam.cz
Dolní Branná OK1ATN Stínil Stanislav č.p. 220 543 62 JO70TO A
Dolní Břežany OK1LUB Kotek Lubomír U Pazderáku 19 252 41 ok1lub@seznam.cz A
Dolní Cerekev OK2STP Procházka Jaroslav Nový Svět 26 588 51 ok2stp@seznam. JN79RI A
Dolní Dobrouč OK1UG Čada Pavel č.p. 419 561 02 A
Dolní Lutyně OK2-35916 Kočí Zbyněk Luční 447 735 53 ok2-35916@volnyJN99EV
Dolní Lutyně OK2IPL Pardubický Ladislav Luční 1129 735 53 JN99EV A
Dolní Město OK8HIT Scheffel Robert č.p. 97 582 33 scheffel@tiscali.cz
Dolní Němčí OK2BTZ Andrle Antonín Boršická 99 687 62 A



m



Dolní Ředice OK1NJB Benda Michal č.p. 225 533 75 ok1njb@volny.cz JO70WB A
Dolní Ředice OK1NJA Brandová Jana č.p. 225 533 75 JO70WB A
Dolní Ředice OK1TJC Červený Josef č.p. 159 533 75 JO70XB A
Dolní Sloupnice OK1PSH Doleček Petr č.p. 88 565 53 JN89DW A
Dolní Štěpanice OK1NMI Štefan Ivo č.p. 66 514 01 ok1nmi@sezna JO70SP A
Dolní Tošanovice OK2XMT Turoň Milan č.p. 75 739 53 milan.tu@centrumJN99GQ A
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Dolní Újezd OK1AJR Havran Václav č.p. 218 569 61 A
Domažlice OK1UGK Doubek Josef Žižkova 160 344 01 doubrkjosef@sez JN69LK A
Domažlice OK1CRM Hálek Pavol 17.listopadu 254/4 344 01 OK1CRM@seznaJN69LK A
Domažlice OK1HSL Haška Štefan Švabinského 549 344 01 haska@investtel.cz A
Domažlice OK1-35897 Havlíček Jakub Vojtěchova 220 344 01 JN69LK
Domažlice OK1WV Hubka Václav Thomayerova 331 344 01 JN69LK A
Domažlice OK1DC Kopča Dušan Švabinského 556 344 03 A
Domažlice OK1XJL Ledvina Josef Husova 130 344 01 kinojoe@razdva.cJN69LK A
Domažlice OK1UBR Plojhar František Kosmonautů 159 344 01 ok1ubr@cmail.cz JN69MJ A
Domažlice OK1VBS Ing. Plojhar Pavel Kozinova 235 344 01 A
Domažlice OK1WN Ing. Vlk Stanislav Kunešova 504 344 01 ok1wn@quick.cz JN69LK A
Domažlice OK1ZAJ Zajíček Pavel 17.listopadu 242 344 01 JN69LK A
Doubravice OK1STJ Čapek Pavel č.p. 33 387 35 ok1stj@quick.cz JN69WI A
Doudleby nad Orlicí OK1ATL Sobotka Petr Družstevní 432 517 42 A
Doudleby nad Orlicí OK1MVV Veverka Vladimír Švermova 184 517 42 A
Dražice OK1ZJ Janoušek Zdeněk Drhovice č.1 391 31 JN79HK A
Dřínov OK1ADO Linhard František č.p. 113 273 71 JO70AG A
Dubí 1 OK1AXA Ing. Vais Ladislav Ruská 457/131 417 01 vaisl@avirunion.cJO60VQ A
Dubicko OK2GQG Horáková Jitka Velká Strana 32 789 72 JN89LU A
Dubňany OK2HFC Čech Stanislav Komenského 38 696 03 stan.hfc@tiscali.cJN88NW A
Dubňany OK2PZF Foltýn Zdeněk Na Rybníčku 397 696 03 ok2pzf@seznam.cz
Dubňany OK2CDR Kaňovský Jan Hřbitovní 8/412 696 03 ok2cdr@tiscali.czJN88NW A
Dubné OK1HB Melmer Rudolf Křenovice 81 373 84 JN78EX A
Duchcov OK1AOZ Ing. Němec Jiří Václava Soboty 33 419 01 JO60UO A
Duchcov OK1ZOZ Němec David Václava Soboty 33 419 01 keymaster@post.JO60UQ A
Duchcov OK1VPO Pech Miloš V Domkách 52 419 01 JO60UO A
Dukovany OK2PVG Břínek Vítězslav č.p. 246 675 56 JN89CC A
Dvorce OK2PBR Kopřiva Vilibald Partyzánská 320 793 68 JN89SU A
Dvorce OK2IOV Ohrádko Vladimír Nemocniční 9 793 68 JN89SU A
Dvorce OK2BBR Rauer Vlastimil Nemocniční 2 793 68 JN89SU A
Dvorce OK2VZK Ing. Rauer Vlastimil Nemocniční 82 793 68 JN89SU A
Dvůr Králové n.Labem OK1EV Bednář Jan Štítného 626 544 01 JO70VK A
Dvůr Králové n.Labem OK1DOU Doubek Miloslav Milady Horákové 1906 544 01 JO70WL A
Dvůr Králové n.Labem OK1HOC Skála Petr Vorlešská 259 544 01 JO70UK A
Dvůr Králové n.Labem OK1MKD Šnábl Josef Puchmajerova 1218 544 01 ok1mkd@crk.cz JO70VK A
Dvůr Králové n.Labem OK1XWW Šrůtek Julius Dukelská 2267 544 01 JO70VK A
Dvůr Králové nad LabemOK1APV Blaha Antonín Kotkova 811 544 01 A
Dvůr Králové nad LabemOK1KTI Radioklub Huntířov OK1KHuntířov 179 544 01 JO70VL
Fällanden HB9LDU Halama Zdeněk Langäristr. 19 CH-8117
Františkov n.Plouč. OK1XTR Rak Tomislav č.p. 136 407 23 JO70ER A
Františkovy Lázně OK1DDB Smola Jan Otakara Březiny 8 351 01 JO60EC A
Frenštát pod RadhoštěmOK2TBS Horečková Lucie Střelniční 1020 744 01 JN99CN A
Frenštát pod RadhoštěmOK2GM Kahánek Martin Dolní 428 744 01 JN99CO
Frenštát pod RadhoštěmOK2PEA Kohut Karel P.O.Box 51 744 01 JN99CN A
Frenštát pod RadhoštěmOK2STV Kutáč Petr Rožnovská 342 744 01 JN99CN A
Frenštát pod RadhoštěmOK2BZE Lanča Milan Rožnovská 347 744 01 JN99CN A
Frenštát pod RadhoštěmOK2SIA Vetešník Miroslav Školská 1380 744 01 JN99CN A
Fryčovice OK2BPB Gregor Vít č.p. 554 739 45 A
Frýdek - Místek OK2ICP Crhák Petr T.G.Masaryka 503 738 01 crhak@atlas.cz JN99EQ A



m



Frýdek - Místek OK2UGS Ing. Gola Miroslav K Hájku 2960 738 01 emgo@iol.cz JN99EQ A
Frýdek - Místek OK2SET Jakel Emil Kolaříková 1604 738 02 JN99DQ A
Frýdek - Místek OK2SKP Ing. Kolečkář Petr Nad potokem 2046 738 02 petr.koleckar@woJN99DQ A
Frýdek - Místek OK2TCS Kuban Aleš Bruzovská 419 738 01 ok2tcs@seznam. JN99EQ A
Frýdek - Místek OK2UWD Lahner Emil Malý Koloredov 761 738 02 ok2uwd@sezna JN99DQ A
Frýdek - Místek OK2VSU Mališ Václav Žižkova 2495 738 01 JN99EQ A
Frýdek - Místek OK2MMV Mališová Marie Žižkova 2495 738 01 JN99EQ A
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Frýdek - Místek OK2VXJ Matušek Vlastimil Habrová 2936 738 01 elvo@click.cz JN99EQ A
Frýdek - Místek OK2KFM Radioklub Frýdek-Místek Malý Koloredov 761 738 02 ok2kfm@seznam.cz
Frýdek - Místek OK2SY Sýkora Miroslav 17.listopadu 74 738 01 JN99DQ A
Frýdek - Místek OK2BCT Šíbl Evžen Wolkerova 1595 738 02 JN99DQ A
Frýdek - Místek OK2PNQ Urbanec Tomáš Na aleji 2714 738 01 tommipnq@centr JN99EQ A
Frýdek - Místek OK2VNQ Urbanec Luděk Na aleji 2714 738 01 A
Frýdek - Místek OK2IZJ Zela Jan Nad Mostárnou 2931 738 01 zela@sin.cvut.cz JN99EQ A
Frýdek - Místek 10 OK2TAB Přibyl Josef Skalice 216 739 08 JN99EP A
Frýdek - Místek 10 OK2SVO Pumperla Oldřich Skalice 228 739 08 JN99EQ A
Frýdlant nad Ostravicí OK8XB Burrows Steve Šachtiska m5bxb@qsl.net JN99FE
Frýdlant nad Ostravicí OK2-35933 Paseka Jiří Podlesí 1200 739 11 JN99EO
Frýdlant nad Ostravicí OK2BTB Plaček Miroslav Harcovská 1484 739 11 JN99EO A
Frýdlant nad Ostravicí OK2MVZ Ing. Závodný Vadim Hukvaldská 1277 739 11 A
Frýdlant v Čechách OK1LBO Říha Jaroslav B.Němcové 1013 464 01 ok1lbo@seznam. JO70NW A
Frýdlant v Čechách OK1MZ Zimmermann Milan Horní Řasnice 232 464 01 ok1mz@seznam. JO70OX A
Frýdlant v Čechách OK1ZMD Zimmermann Milan Horní Řasnice 69 464 01 ok1zmd@seznamJO70OX A
Frýdštejn OK1VRI Vízner Richard Roudný 31 463 42 richard.vizner@tisJO70NO A
Frýdštejn OK3MP Vízner Richard Roudný 31 ok135785@tiscal JO70NO A
Habartov OK1UEH Hauer Ervín Josefov 73 357 09 e.hauer@centrumJO60GE A
Halenkovice OK2CQR Hložek Petr Obecnice 641 763 63 ok2cqr@post.cz JN89RE A
Hanušovice OK2SLS Heger Karel Hlavní 207 788 33 JO80LB A
Havířov OK2SA Ing. Duba Josef Bezručova 11/1542 736 01 A
Havířov OK2AOP Mates Jiří Na nábřeží 135 736 01 JN99FS A
Havířov OK2PA Pawlas Januš U Stružníku 20 736 01 papower@post.czJN99FS A
Havířov OK2-36113 Přichystal Tomáš kpt.Vajdy 8 736 01 JN99FS
Havířov - město OK2UYZ Brázda Miroslav Formanská 8 736 01 mirek-ok2uyz@voJN99FS A
Havířov - město OK2BZY Kutaj Josef Klidná 782/12 736 01 JN99FS A
Havířov - Město OK2SU Ing. Neckář František Alšova 21 736 01 A
Havířov - Město OK2SIN Ing. Šinkyřík Jaromír Mickiewiczova 13 736 01 JN99FS A
Havířov - Město OK2SUP Ulrych Josef kpt.Nálepky 3 736 01 A
Havířov - Město OK2VF Vondrák František kpt.Vajdy 7/674 736 01 JN99FS A
Havířov - Město OK2BBI Vondráková Zdenka kpt.Vajdy 7/674 736 01 JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2HIJ Ivanský Jiří Družstevnická 22 736 01 jirkaok2hij@raz-d JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2BSL Lapiš Ladislav Družstevnická 14 736 01 JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2SMS Mikeš Bohumil Kosmonautů 19/1220 736 01 JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2SPE Pavlík Štefan Petra Bezruče 3/1546 736 01 JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2SEV JUDr. Velčovský Milan Kosmonautů 19/1220 736 01 JN99FS A
Havířov - Podlesí OK2RU Ing. Zaoralek Raimund J.Gagarina 25 736 01 JN99FS A
Havířov - Suchá OK2VUH Grygar Josef Dělnická 1213-62/6 735 64 A
Havířov - Suchá OK2TJL Lípa Jiří Říjnová 1339/26 735 64 JN99FS A
Havířov - Suchá OK2MTW Škutek Martin Nový Svět 32 735 64 ok2mtw@centrumJN99FS A
Havířov - Šumbark OK2CLW Řezníček Milan Ladova 5/292 736 01 ok2clw@quick.cz JN99FT A
Havířov - Šumbark OK2CMW Řezníček Milan Ladova 5 736 01 ok2cmw@seznamJN99FT A
Havířov - Šumbark OK2IOZ Stříbrný Zbyněk Okružní 4b/1188 736 01 A
Havířov - Šumbark OK2MIG Urbančík Milan Moravská 13 736 01 urbyss@centrum JN99FT A
Havířov 1 OK2PHI Řezníček Alois Škroupova 1 736 01 A
Havířov 2 - Bludovice OK2BPA Posker Miroslav Kosmonautů 37 736 01 JN99FS A
Havlíčkův Brod OK1MRA Cakl Jiří Na Výšině 3232 580 01 ok1mra@tiscali.c JN79SO A
Havlíčkův Brod OK1NIK Krédl Karel Konečná 3362 580 01 JN79SO A
Havlíčkův Brod OK1MSL Lecjaks Stanislav Skála 20 580 01 JN79RN A
Havlíčkův Brod OK1JMZ Linduška Zdeněk Sídliště Pražská 2782 580 01 JN79SO A
Havlíčkův Brod OK1MSM Ing. Motal Miroslav Sídliště Pražská 2763 580 01 mmotal@quick.czJN79SO A
Havlíčkův Brod OK1GMR Rázl Milan Květnov 24 580 01 JN79TN A
Havlíčkův Brod OK1ATY Stodola Jaromír Pražská 2819 580 01 JN79SO A
Havlíčkův Brod OK1USA Svoboda Karel Na Výšině 3241 580 01 JN79SO A
Havlíčkův Brod OK1MSP Šídlo Stanislav Máchova 805 580 01 JN79XM A
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Havlíčkův Brod OK1MST Toman Jaroslav Sídliště Pražská 2780 580 01 1mst@atlas.cz JN79SO A
Hazlov OK1TFD Dirbák František č.p. 311 351 32 JO60DD A
Heřmanice u Oder OK2IJF Šenkeřík Jiří Véska 92 742 38 JN89VR A
Heřmanův Městec OK1IZK Kopičová Eliška U Bažantnice 788 538 03 JN79UW A
Hlincova Hora - KodetkaOK1AYK Bauer Jaromír Vnitřní ul.83 373 71 JN78GX A
Hlinsko p.Hostýnem OK2HPH Tušer Vladimír č.p. 125 768 41 JN89TI A
Hlinsko v Čechách OK1JHQ Hampejs Jaroslav Rataje 1394 539 01 ok1jhq@dreamneJN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1MRL Hampejs Roman Rataje 1394 539 01 Roman.Hampejs@JN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1JHH Hampejsová Helena Rataje 1394 539 01 JN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1PHU Husák Pavel Jiráskova 1399 539 01 husak@sendme.cJN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1MSV Svoboda Jiří Purkyňova 800 539 01 JN89WS A
Hlinsko v Čechách OK1HTV Voda Tomáš Jiráskova 225 539 01 JN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1IPV Voda Petr Jiráskova 225 539 01 ok1ipv@seznam. JN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1SPV Vodová Pavla Jiráskova 225 539 01 JN79XS A
Hlinsko v Čechách OK1LY Vorel František Třebízského 840 539 01 JN79WS A
Hluboká nad Vltavou OK1DVN Nýdl Vojtěch Masarykova 40 373 41 vojta604@volny.cz A
Hluboš OK1VDX Vasko Stanislav č.p. 117 262 22 ok1vdx@seznam JN79AR A
Hluboš OK1ZDX Vasko Jan Na Lipkách 117 262 22 OK1ZDX@seznam.cz A
Hněvotín OK2JGK Kaláb Jaroslav č.p. 236 783 47 JN89ON A
Hnojník OK2BHZ Kowalczyk Zbigniew č.p. 302 739 53 JN99GQ A
Hodkovice nad MohelkoOK1DIP Kolovratník Miloslav Frýdštejn 119 463 42 JO70NP A
Hodonín OK2TRN Černušek Pavel Herbenova 14 695 01 JN88NU A
Hodonín OK2TDM Duffek Milan Slunečná 12 695 01 JN88NU A
Hodonín OK2CDI Horáček Václav Masarykovo nám. 28 695 00 JN88NU A
Hodonín OK2PEV Janeček Miloslav Marxova 15 695 01 JN88NU A
Hodonín OK2NM Konečný Zdeněk Lidická 2 695 01 JN88NU A
Hodonín OK2ZKO Konečný Zdeněk Očovská 24 695 01 JN88NU A
Hodonín OK2PEC Krtička Jaroslav Družstevní 21 695 03 JN88NU A
Hodonín OK2EC Martinek Štěpán Žižkova 14 695 01 JN89NU A
Hodonín OK2KOO Radioklub ECHO Bratislavská 695 01 JN88NU
Hodonín OK2TBC Stúpal Kamil Vřesová 5 695 01 ok2tbc@radio.nagJN88NU A
Hodonín OK2TIQ Ing. Vaculovič Oldřich tř.Dukelských hrdinů 36695 01 ok2tiq@seznam.cJN88QU A
Hodonín OK2VNA Zámečník Rostislav nám.Osvobození 3/30 695 01 JN88NU A
Holešov OK2HW Hlaváč Vladimír U letiště 1253 769 01 A
Holešov OK2MHS Hyánek Stanislav 6.května 173 769 01 A
Holešov OK2ZUZ Chvátal Miloslav Sportovní 1489 769 01 ok2zuz@email.czJN89TH A
Holešov OK2ME Kabelík Zdeněk U letiště 1320 769 01 A
Holešov OK2VED Majdloch Oldřich U letiště 1153 769 01 A
Holešov OK2BKP Oral Antonín Pivovarská 1160 769 01 JN89TH A
Holešov OK2BRO Rohan Luděk U letiště 1172 769 01 A
Holešov OK2BGB Zelinka Ludvík U letiště 1253 769 01 JN89SH A
Holice OK1DXF Kalousek Rostislav Kamenec 28 534 01 ok1dxf@volny.cz JO70WB A
Holice v Čechách OK1VEY Majce Svetozar Bratří Čapků 471 534 01 arklub@holice.cz JO80AC A
Holice v Čechách OK9FMH Majerík Filip Husova 350 534 01 JO80AC N
Holice v Čechách OK1NMP Procházka Miroslav Býšť-Bělečko 70 534 01 A
Holice v Čechách OK1TVD Tyčka Vladimír Josefská 213 534 01 tycka.vladimir@seJO70XB A
Holice v Čechách OK1SVF Vaněk Stanislav Dukelská 425 534 01 JO70XB A
Holice v Čechách OK1SVH Vaňková Alena Dukelská 425 534 01 JO70XB A
Holubov OK1APG Pešl Jiří č.p. 76 382 03 JN78DV A
Holubov OK1KSF Radioklub 382 03
Holýšov OK1FJD Beran David Dolní Kamenice 55 345 62 ok1fjd@volny.cz JN69NO A
Holýšov OK1DVB Bubla Václav nám.5.května 31 345 62 JN69NM A
Holýšov OK1AY Burian Josef Pod Makovým Vrchem 345 62 jburian@babc.cz JN69NO A
Holýšov OK1-35974 Kordík David Jiráskova 243 345 62 JN69NO
Holýšov OK1VKX Kordík Dušan Jiráskova 243 345 62 JN69NM A
Holýšov OK1MY Kupilík Pavel Náměstí 5.května č.10 345 62 ok1my@kabex.czJN69NO A
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Holýšov OK1HIR Ruská Jindřiška Sadová 530 345 62 ok1hir@post.cz JN69NO A
Holýšov OK1MR Ruský Milan Sadová 530 345 62 ok1mr@post.cz JN69NO A
Holýšov OK1DX Ing. Váchal Pavel Zahradní 511 345 62 ok1dx@amsat.orgJN69NO A
Horažďovice OK1NWD Čapek Petr Chanovice 82 341 01 petr.capek@iol.czJN69UJ A
Horažďovice OK1IBQ Černý Karel Pod vodojemem 787 341 00 A
Horažďovice OK1CMV Malý Václav Palackého 847 341 01 JN69UH A
Horažďovice OK1HLS Srb Ladislav Jiráskova 707 341 01 ladislav.srb@tiscaJN69UH A
Horažďovice OK1SMH Srbová Michaela Jiráskova 707 341 01 JN69UH A
Horažďovice 1 OK1NH Mgr. Presl Jaroslav Mayerova 783 341 01 ok1nh@nagano.cJN69UH A
Horka nad Moravou OK2BC Horáček Vilém Vodní 32 783 35 ok2bc@quick.cz JN89OP A
Horní Bečva OK2UYU Ing. Klein Jaromír č.p. 794 756 57 A
Horní Jelení OK1-35907 Nekvinda Petr U Kříže 668 533 74 petr.nekvinda@ceJO80BB
Horní Jiřetín OK1XL Zálešák Ladislav Mostecká 95 435 43 ok1xlz@cbox.cz JO60SN A
Horní Lánov OK1FQT Capoušek Karel č.p. 157 543 41 ok1fqt@vrchlabi.cz A
Horní Lipová OK2PIX Kontrik Radek č.p. 34 790 63 JO80MG A
Horní Město OK2JOV Orlovičová Jaroslava Tvrdkov 59 793 44 JN89PW A
Horní Moštěnice OK2PZ Hanzl Vojtěch 9.května 25A 751 17 JN89RJ A
Horní Police OK1TKC Tesárek Josef Na vyhlídce 6 471 06 helicam@clnet.czJO70EQ A
Horní Slavkov OK1DO Ing. Jun Jiří Spojovací 951 357 31 ok1do@volny.cz JO60JD A
Horní Slavkov OK1UWE Süsser Siegfried Dlouhá 5/7 357 31 JO60JD A
Horní Slavkov OK1JTV Vatka Tomáš U Lesoparku 7/14 357 31 A
Horní Suchá OK2VWB Bajger Wieslaw Na koutech 7/148 735 35 JN99FS A
Horní Suchá OK2TCW Hořejší Tomáš Hornosušská 810/86 735 35 A
Horní Tanvald OK1ACJ Hloušek Jiří č.p. 354 468 41 JO70PR A
Horoměřice OK1TAM Ing. Bednář Svatoslav Ke skále 413 252 62 A
Horoměřice OK1TM Lakomý Zdeněk Slunná 482 252 62 A
Horšovský Týn OK1FGN Kříž Karel Vančurova 229 346 01 JN69LM A
Hořovice OK1QF Fikar František Podluhy 181 268 01 JN69WT A
Hořovice OK1TTP Ing. Kratochvíle Josef Kotopeky-Tihava 30 268 01 josef.kratochvile@JN69XU A
Hořovice OK1ZED Sedláček Jiří Vilová 6/1080 268 01 ok1zed@atlas.cz JN69WT A
Hostinné OK1AUB Erban Vladislav B.Němcové 696 543 71 JO70UN A
Hostinné OK1MFH Franc Martin Sídliště 723 543 71 JO70UN A
Hostivice OK1-36082 Svatek Václav U vodárny 333/3 253 01
Hostomice OK1FRJ Rybák Josef Vižina 52 267 29 A
Hošťálková OK2BCF Černík Milan č.p. 380 756 22 mcernik@email.c JN89XG A
Hošťálkovy u Krnova OK2IQT Adamec Vladimír č.p. 1 793 81 JO80SC A
Hošťálkovy u Krnova OK2UCB Blahuta Karel Hošťálkovy 47 793 81 JO80SC A
Hrabyně 3 OK2SAU Mikeska Jaroslav č.p. 201 747 67 JN99AU A
Hradčany OK2PST Štourač Josef Horka 146 666 03
Hradec Králové OK1ANA Dřevo Václav Střelecká 473 500 02 JO70VE A
Hradec Králové OK1TDF Bc.Th Feldman Tomáš K sokolovně 437 503 41 feldik@post.cz JO70WF A
Hradec Králové OK1HKF Franc Jaroslav Štefánikova 323 500 11 OK1HKF@atlas.cJO70WE A
Hradec Králové OK9ZOB Hejna Luboš Markovická 665 500 03 JO70WF N
Hradec Králové OK1ZHV Mgr. Horák Vojtěch SNP 616 500 03 ok1zhv@quick.czJO70VF A
Hradec Králové OK1MJH Hronza Jaroslav Uhelná 868 500 03 JO70WF A
Hradec Králové OK1NIT Hůlek Vladimír Baarova 1379 500 02 smi-vh@quick.cz JO70VE A



D



Hradec Králové OK1FOG Chwistek Jan Na kotli 1169 500 09 JO70WE A
Hradec Králové OK1JTZ Janko Libor Benešova 570 500 12 JO70WE A
Hradec Králové OK1TML Janko Michal Sportovní 604 500 09 JO70WE A
Hradec Králové OK1NJP Jeřábek Pavel Bratří Čapků 407 500 03 JO70WF A
Hradec Králové OK1AEY Ing. Jílek Božetěch Štefánikova 320 500 11 JO70WE A
Hradec Králové OK1NZJ Paed Kober Zdeněk E.Beneše 1553 500 12 z.kober@barak.czJO70WE A
Hradec Králové OK1MOW Kohout Ivan Čajkovského 922 500 09 ok1mow@centrumJO70WF A
Hradec Králové OK1VGS Kříž Zdeněk Pod zámečkem 1051 500 06 JO70WE A
Hradec Králové OK1AGM Kulek Josef Severní 756 500 03 ok1agm@atlas.czJO70WF A
Hradec Králové OK1-36157 Lukeš Petr Milady Horákové 421 500 06 v.i.p.lukes@seznam.cz
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Hradec Králové OK1FTS Macháček Jaroslav Na občinách 966 500 09 JO70WE A
Hradec Králové OK1ZMH Mareš Jan Milady Horákové 536 500 06 ok1zmh@seznamJO70WE A
Hradec Králové OK1OHK Radioklub OK DDM Rautenkrancova 1241 500 03 info@barak.cz JO70WE
Hradec Králové OK1MJS Šikl Jaromír Fričova 1044 500 06 ok1mjs@post.cz JO70WE A
Hradec Králové OK1ZTO Mgr. Tlustý Oldřich Kmochova 83 500 09 JO70WE A
Hradec Králové OK1UTK Tuček Ladislav Předměřická 401 503 01 tucek@reprografi JO70VA A
Hradec Králové OK1VIB Ulbricht Milan Na kotli 1175 500 09 A
Hradec Králové OK1KT Ing. Vaverka Vratislav Selicharova 1420 500 12 ok1kt@volny.cz JO70WE A
Hradec Králové OK1DTN Vrbacký Rudolf Hrubínova 1449 500 02 JO70VA A
Hradec Králové OK1IVZ Mgr. Zubr Vladislav Sezemická 460 500 11 v.zubr@barak.cz JO70WE A
Hradec Králové OK1-36158 Žák Michal Zelená 125 500 04
Hradec Králové 11 OK1FGF Holešovská Jiřina Formánkova 506 500 11 JO70WE A
Hradec Králové 11 OK1GF Holešovský Zdeněk Formánkova 506 500 11 ok1gf@seznam.c JO70WE A
Hradec Králové 11 OK1ABA Ing. Kacerovský Josef Sekaninova 525 500 11 A
Hradec Králové 11 OK1FJS Scháněl Jaroslav Šantrochova 427 500 11 JO70VE A
Hradec Králové 11 OK1AOV Suntych Jiří Machkova 51 500 11 JO70WE A
Hradec Králové 11 OK1DXO Ing. Šlapák Zbyněk Sekaninova 526 500 11 ok1dxo@qsl.net JO70VE A
Hradec Králové 12 OK9GOG Gončarov Martin E.Beneše 1550 500 12 JO70WE N
Hradec Králové 15 OK1DJW Ing. Havel Jiří Zahrádkářská 552 503 11 A
Hradec Králové 2 OK1MWA Busta Václav Vocelova 1169 500 02 JO70WE A
Hradec Králové 2 OK1MNC Rozsypal Josef Čechova 1330 500 02 JO70VE A
Hradec Králové 3 OK1ARN Malý Jiří Severní 727 500 03 ok1arn@ok0nhg. JO70WF A
Hradec Králové 3 OK1ACF Richter Zdeněk SNP 582 500 03 ok1acf@volny.cz JO70WF A
Hradec Králové 4 OK1XMO Tvrdík Josef Vilová 139 500 04 tvrdik.josef@wo.cz A
Hradec Králové 6 OK1SY Dvorský Josef Pod Strání 485/24 500 06 josef.dvorsky@atlas.cz
Hradec Králové 7 OK1ZE Čáslavský Václav Truhlářská 253 503 41 OK1ZE@seznamJO70VF A
Hradec Králové 7 OK1XFI Feldman Libor K sokolovně 437 503 41 JO70WF A
Hradec Králové 7 OK1MGW Kolman Petr Spořilovská 214 503 41 kolmanp@razdvaJO70WF A
Hradec Králové 7 OK1MYL Kolmanová Dagmar Spořilovská 214 503 41 JO70WF A
Hradec Králové 8 OK1SMU Kraval Jan K Biřičce 1577 500 08 A
Hradec Králové 8 OK1XGA Kraval Jan K Biřičce 1577 500 08 A
Hradec Králové 9 OK1PHX Havelka Petr Vachkova 827 500 09 phx@centrum.cz JO70WE A
Hradec Králové 9 OK1UUK Ing. Kaplan Eduard Písečná 791 500 09 JO70WE A
Hradec Králové 9 OK1IA Moskovský Jan Čajkovského 923 500 09 ok1ia@seznam.c JO70WE A
Hradec Králové 9 OK1MKA Probošt Václav Na občinách 964 500 09 JO70WE A
Hradec Králové 9 OK1VZV Šrám Bohuslav Úprkova 32 500 09 ok1vzv@seznam JO70WE A
Hranice OK2BBJ Dura Josef Hrabůvka 21 753 01 JN89UN A
Hranice OK2QA Ing. Klvaňa Rudolf Dobrovského 764 753 01 ok2qa@qsl.net JN89UN A
Hranice OK2CSU Ing. Kmec Marian Hromůvka 1883 753 01 m.kmec@email.c JN89UN A
Hranice OK2SUA Palacký Karel Jurikova 1062 753 01 ok2sua@seznam JN89UN A
Hranice OK2BND Ing. Šádek Jan Bezručova 805/4 753 01 JN89UN A
Hranice OK2PSA Šádek Pavel Bezručova 805/4 753 01 xsadek01@centruJN89UN A
Hranice OK2PWB Šádek Václav Bezručova 805/4 753 01 JN89UN A
Hranice OK2VIA Vaculíková Ivana Nová 1825 753 01 vaculiva@centrumJN89UN A
Hranice OK2VK Ing. Vlasák František Pod Křivým 484 753 01 ok2vk@ite.cz JN89UM A
Hranice OK2LN Zablatsky Rudolf kpt.Jaroše 1352 753 01 JN89UN A
Hranice OK2KLF Pod Křivým 484 753 01 ok2klf@ite.cz JN89UN
Hronov OK1ABR Brejtr Antonín Palackého 743 549 31 JO80CL A
Hronov OK1MGX Ing. Gábrt Vratislav Seifertova 796 549 31 JO80CL A
Hronov OK1UZE Macháček Zdeněk Hostovského 657 549 31 JO80CL A
Hronov OK1DQP Matějka Aleš Jiřího z Poděbrad 855 549 31 JO80CL A
Hronov 1 OK1VTL Genrt Petr Padolí 162 549 31 JO80CL A
Hronov 3 OK1CKH Kula Vladimír Zbečník 4 549 31 JO80CL A
Hrušová OK1PP Busta Petr č.p. 90 565 55 busta@lit.cz JN89CV A
Hulín OK2BUE Kolařík Josef Sadová 969 768 24 A
Hulín OK2JLG Ing. Roháček Ladislav Tyršova 443 768 24 JN89RH A
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Humpolec OK1FP Pokorný František Vilémov 80 396 01 A
Humpolec OK1MEP Příhoda Pavel Světlice 50 396 01 ok1mep@email.cz A
Hustopeče u Brna OK2PMX Burget Petr Hradní 4 693 01 JN88IW A
Hustopeče u Brna OK2GPS Kilian Jaroslav Alšova 13 693 01 j.kilos@seznam.cJN88IW A
Hustopeče u Brna OK2YT Ševčík Radek Nádražní 13 693 01 net@gemi.cz JN88IW A
Huť OK1JPH Poslt Jiří č.p. 68 468 26 JO70OQ A
Hvězdonice KC3FB Kuželka Peter č.p. 68 equipspc@yahoo.com
Hvožďany OK1WVR Vondřich Václav MŠ 54 262 44 A
Cheb OK1IAT Hradil Josef Družstevní č.4 350 02 hradil.petr@quickJO60EB A
Cheb OK1AYZ Jílek Pavel Kopeckého 20 350 02 JO60EB A
Cheb OK1VJL Kubička Jiří Střížov 31 350 02 A
Cheb OK1IAS Rytíř Václav Šeříková 10 350 02 JO60EB A
Cheb OK1AWO Suttner Stanislav Americká 32 350 02 JO60EB A
Chlumec OK1XJD Folprecht Martin Zalužanská 287/11 403 39 A
Chlumec nad Cidlinou OK1CBR Beneš Roman Klicperovo nám. 49 503 51 ok1cbr@qsl.net JO70RD A
Chlumec nad Cidlinou OK1CHC Drahokoupil Jiří Olešnice 52 503 51 ok1chc@qsl.net JO70RD A
Chlumec nad Cidlinou OK1IOK Ing. Končický Oldřich Rooseweltova 703/IV 503 51 JO70RD A
Choceň OK1SIB Abraham Jan Krawcova 1694 565 01 ok1sib@atlas.cz JO80CA A
Choceň OK1SCB Bureš Jan Kollárova 1063 565 01 JO80CA A
Choceň OK1CLD Calda Ondřej Kollárova 512 565 01 ok1cld@seznam. JO80CA A
Choceň OK1FRE Čejka František Nábřeží krále Jiřího 10 565 01 ok1fre@qsl.net JN89CX A
Choceň OK1CID Košťál Stanislav Jana Žižky 1198 565 01 qkostal@seznam JO80CA A
Choceň OK1NOR Košťál Jindřich Jana Žižky 1198 565 01 JO80CA A
Choceň OK1TDS Nešpor Pavel Ruská 1079 565 01 nespor.pavel@quJO80CA A
Choceň OK2SJ Suchý Jiří Hemže 1 565 01 ok2sj@qth.cz JO80DA A
Choceň OK2SJI Ing. Suchý Jiří Baarova 762 565 01 ok2sji@qth.cz JN89CX A
Choceň OK1CAU Svoboda Luboš Záměstí 108 565 01 ok1cau@centrumJO80CA A
Choceň OK1AWR Zahradník Jiří Stromovka 338 565 01 JO80CA A
Chodov u K. Varů OK1AKU Bosák Štěpán Poděbradova 703 357 35 JO60JF A
Chodov u K. Varů OK1FLK Hotmar Vladimír P.O.Box 56 357 35 JO60IF A
Chodov u K. Varů OK1VTV Meškán Roman Poděbradova 703 357 35 A
Chodov u K. Varů OK1KL Votava Václav Dukelských hrdinů 838 357 35 JO60IF A
Chodová Planá OK1FWS Fekiač Jozef Výškov 10 348 13 JN69JW A
Cholina OK2TAR Laika Viktor Olbramice 35 783 22 ok2tar@seznam.cJN89LO
Choltice OK1UBL Jozíf Ladislav Lipoltická 205 533 61 JN79TX A
Chomutov OK1MUC Ing. Bauer František Skalková 5213 430 05 f.bauer@centrum JO60RL A
Chomutov OK1WF Ing. Bažant Jaroslav Černovice č.181 430 01 JO60QK A
Chomutov OK1AAU Kadaňka František SNP 3914 430 01 JO60RL A
Chomutov OK1ZMX Ing. Kolínský Zdeněk Seifertova 4160 430 03 ok1zmx@karnevaJO60QL A
Chomutov OK1MJA Ing. Kozelka Jan M.Gorkého 3805 430 01 ok1mja@volny.czJO60QK A
Chomutov OK1MNH Ing. Mácha Stanislav Lipská 66/2458 430 03 JO60XL A
Chomutov OK1AEZ Novotný Jiří 5.května 3722 430 03 JO60QL A
Chomutov OK1PJP Pokorný Pavel Bezručova 95 430 03 JO60QL A
Chomutov OK3CV Ing. Senevič Svatopluk Zadní Vinohrady 4656 430 01 JO60RL A



D



č



Chomutov OK1AMF Schmid František Kamenný Vrch 5281 430 04 fschmid@volny.czJO60RL A
Chomutov OK1SF Schmid Bedřich Krokova 4216 430 01 bschmid@volny.cz A
Chotěboř OK1AVY Frebort Dobroslav Žitná 1463 583 01 JN79TR A
Chotěboř OK1JEG Šimon František Severní 1539 583 01 simonf@cbox.cz JN79UR A
Chrast u Chrudimě OK1ALU Paed Andr Bohumil Horka 17 538 51 JN79WV A
Chrast u Chrudimě OK1PBB Bleha Bohumil ul.5.května 149 538 51 JN79XV A
Chrast u Chrudimě OK1IOA Ing. Jelínek Jaroslav 5.května 478 538 51 A
Chrast u Chrudimě OK1FPL Procházka Liboslav Řestoky 135 538 51 JN79WW A
Chropyně OK2YZ Bradík Jaroslav Moravská 651 768 11 ok2yz@meriv.cz JN89QI A
Chropyně OK2MJY Mareš Jiří Je mínkova 236 768 11 mares@volny.cz JN89QI A
Chropyně OK2UIN Novák Josef Berniska 312 768 11 JN89QI A
Chrudim OK1MHW Hajšínek Lukáš Na šancích 1182 537 05 JN79VW A
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Chrudim OK1DNZ Ing. Zaněk Pavel Slovenská 518 537 05 zanek.pavel@tiscJN79VW A
Chrudim II OK1FCR Jelínek Vladimír Topolská 750 537 05 vjelinek@centrumJN79VW A
Chrudim III OK2PLH Horská Zdeňka Škroupova 599 537 01 JN79VW A
Chrudim III OK1HEH Horský Eduard Škroupova 599 537 01 JN79VW A
Chrudim III OK1VDS Němec Zdeněk Škroupova 238 537 01 JN79VW A
Chrudim IV OK1CMA Arnošt Martin Česká 921 537 05 JN79VW A
Chrudim IV OK1AIJ Běhounek Karel Na šancích 1181 537 05 karel.line@sezna JN79VW A
Chrudim IV OK1AEG Bezděk Jaroslav Na Rozhledně 767 537 01 JN79VX A
Chrudim IV OK1FRG Jelínek Petr Jabloňová 824 537 01 ok1frg@bbs.ok0pJN79VS A
Chrudim IV OK1PI Ing. Pazderský Ivan Strojařů 1151 537 01 ok1pi@kaiser.cz JN79VX A
Chvaletice OK1PFE Herman Petr Husova 173 533 12 JO70RB A
Chvaletice OK1AHV Noheyl Béda U KD 350/27 533 12 JO70RB A
Chválkov u Kamenice n OK1AAF Ing. Horáček Rudolf č.p. 4 394 93 JN79LH A
Chvalkovice v Čechách OK1MJ Jaro Miroslav č.p. 126 552 04 JO70XJ A
Chyňava OK1MVK Kšír Václav č.p. 261 267 07 JO70AA A
Chýně OK1IKQ Kosina Petr Hlavní 23/13 253 01 JO70CB A
Jablonec nad Nisou OK1VDF Blažek Jaroslav Křišťálová 11 466 02
Jablonec nad Nisou OK1AJE Buben Karel Zítkova 18 466 01 JO70NR A
Jablonec nad Nisou OK1VEA Deutsch Ludvík Podhorská 25 A 466 01 vea@quick.cz JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1FPD Ing. Duňka Petr Maršovice 169 468 01 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1XEG Chvalina Pavel Lovecká 6 466 01 p.ch@iol.cz A
Jablonec nad Nisou OK1TJJ Kinský Jiří Budovatelů 14 466 01 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1IO Knejfl Jiří Sadová 15 466 01 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1JKP Kovář Petr Jeronýmova 15 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1GS Ing. Mašín Miroslav Dlouhá 88 466 01 ok1gs@volny.cz JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1JR Matějíček Stanislav Lípová 4 466 01 ok1jr@volny.cz JO70NR A
Jablonec nad Nisou OK1AVR Němec Jan Revoluční 48A 466 01 A
Jablonec nad Nisou OK1KJA Radioklub Jablonec n.N. Dobrá Voda 16 466 06 JO70NQ
Jablonec nad Nisou OK1SPX Stracke Jindřich Skelná 61/3492 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1VPD Tůma Josef Podhorská 80 466 01 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1AMO Urban Vladimír Na Šumavě 10 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1JSV Ing. Voleš Štěpán Jindřichovská 3 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou OK1VJV Ing. Voleš Jaromír Jindřichovská 3 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou 2 OK1ED Pelzel Jan Tichá 1 466 02 JO70OR A
Jablonec nad Nisou 4 OK1XVW Dr. Vácha Václav Mšenská 4017/13 466 04 JO70OR A
Jablonec nad Nisou 6 OK1JZV Václavík Zdeněk Dobrá Voda 16 466 06 JO70NQ A
Jablonné nad Orlicí OK1BLU Kocián Milan Nad školou 435 561 64 JO80HA A
Jablonné nad Orlicí OK1FMJ Motyčka Josef U stadionu 440 561 64 josef.motycka@q JO80HB A
Jablonné nad Orlicí OK1ING Štangler Pavel Na výsluní 520 561 64 JO80HA A
Jablonné nad Orlicí OK1UVU Štangler Miroslav Na výsluní 520 561 64 JO80HA A
Jablonné nad Orlicí OK1JVU Štanglerová Marie Na výsluní 520 561 64 m.stanglerova@sJO80HA A
Jablonné v Podještědí OK1IVO Kolbaba Jan Smetanova 468 471 25 JO70JS A
Jablunkov 1 OK2WFW Valíček Karel Dukelská 459 739 91 JN99JN A



s



Jáchymov OK1MDE Dont Miroslav Žižkova 979 362 51 JO60LI A
Janova OK2XKM Kowalská Magda Severní 1232/3 725 25 A
Janovice nad Úhlavou OK1IWI Ing. Synek Jaromír Klatovská 373 340 21 ok1iwi@cbox.cz JN69OI A
Jaroměř OK1VTR Hanuš Vladimír Albieriho 846 551 01 JO70WI A
Jaroměř OK1FCB Ing. Martinek Jiří Na Studánkách 936 551 01 jirka_martinek@ JO70WI A
Jaroměř OK1NZV Výbochová Věra Vlkov 52 551 01 JO70WH A
Jaroměř OK1VLG Ing. Vychodil Lubomír Na Studánkách 782 551 01 luvy@atlas.cz JO70WI A
Jaroměř - Jezbiny OK1MVS Ing. Stolín Václav Na Škvárovně 70 551 01 A
Jaroměř 1 OK1HQ Hanáková Libuše Svatopluka Čecha 586 551 01 JO70WI A
Jaroměř 1 OK1KBS Radioklub Jaroměř Svatopluka Čecha 586 551 01 JO70WI
Javorník OK2BQM MUDr Fritz Stanislav Havlíčkova 191 790 70 A
Javorník OK2PKS Schindler Günter Partyzánská 284 790 70 A
Jedovnice OK2WO Klimosz Josef Rudice 147 679 06 ok2wo@qsl.net JN89JH A
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Jesenice OK1DGY Jordán Jindřich Říčanská 264 252 42 A
Jeseník OK2SHH Húževka Štěpán U kasáren 1266/5 790 01 ssb@seznam.cz A
Jevíčko OK1TZA Ambroz Zdeněk Svitavská 640 569 43 ok1tza@atlas.cz JN89IP A
Jevíčko OK1CRX Nárožná Katarína Bělá 87 569 43 A
Jevíčko OK1DMQ Nárožný Drahomír Bělá 87 569 43 A
Jičín OK1MWD Koukol Jiří B.Čeňka 458 506 01 A
Jičín OK1SIT Šimral Břetislav Prachovská 383 506 01 bretislav.simral@ JO70QK A
Jičín OK1VYC Vycpálek František Milíčeves 75 506 01 JO70QJ A
Jičín 1 OK1SAB Chládek Miroslav Svatopluka Čecha 904 506 01 JO70QK A
Jičín 1 OK1MRE Kesner Rudolf Kosmonautů 775 506 01 JO70QK A
Jihlava OK2BPV Burian Stanislav Březinova 109 586 01 JN79TJ A
Jihlava OK2ZDL Flaška Jan Jiřího z Poděbrad 22 586 01 ok2zdl@seznam. JN79TJ A
Jihlava OK2PYA Frýba Robert Na kopci 26 586 01 ok2pya@qsl.net JN79TJ A
Jihlava OK2PBF Janeček Miloslav Březinova 141 586 01 JN79TJ A
Jihlava OK2BVY Ing. Kříž Václav Znojemská 63 586 01 JN79TJ A
Jihlava OK2BEJ Ing. Nestrojil Vlastimil Ve vilách 10 586 05 JN79SJ A
Jihlava OK2GU Novotný Augustin Jiřího z Poděbrad 5 586 01 JN79TJ A
Jihlava OK2WKW Polák Karel Březinova 95 586 06 A
Jihlava OK2LMJ Ing. Veselý Miloš Zátopkova 1 586 01 ok2lmj@seznam. JN79SJ A
Jihlava OK2UFU Vraspír Vladimír Židovská 30 586 01 JN79TJ A
Jihlava OK2PBT Zbrojka Václav Pávov 75 586 02 JN79TK A
Jihlava OK2ZU Zeman Vojtěch Mrštíkova 13 586 01 ok2zu@ji.cz JN79SG A
Jilemnice OK1THK Havrda Jaroslav Hrabačov 810 514 01 JO70SD A
Jilemnice OK1XDY Hrubý Josef Knoblochova 416 514 01 JO70SO A
Jilemnice OK1JHF Ing. Jebavý Josef Zahradní 660 514 01 josef.jebavy@sezJO70SO A
Jilemnice OK1TAL Křížek Ladislav Za lázněmi 859 514 01 JO70RO A
Jilemnice OK1UFL Skála Miloslav Na Drahách 1132 514 01 ok1ufl@c-mail.cz A
Jilemnice OK1AIY Šír Pavel Mrklov 76 514 01 A
Jílové u Děčína OK1MJW Markovič Jan K.H.Máchy 292 407 01 JO70BS A
Jílové u Prahy OK1AWU Hřebejk Miloš Nádražní 156 254 01 milos.hrebejk@seJN79FV A
Jíloviště OK1DRX Doubek Jiří Na Hájensku 243 252 02 JN79EW A
Jindřichovice pod SmrkeOK1APE Pechar Alois č.p. 330 463 66 JO70OX A
Jindřichův Hradec OK1AG Fiala Zdeněk Kmentová 87/II 377 01 ok1ag@jhrnet.cz JN79MD A
Jindřichův Hradec OK1JMW Mařík Pavel Na piketě 540/III 377 01 pajaroft@quick.czJN79MD A
Jindřichův Hradec OK1CPR Ing. Pešek Radek Vajgar 591/III 377 04 ok1cpr@atlas.cz JN79MD
Jindřichův Hradec OK1JHU Pfauser Jaroslav P.O.Box 30 377 01 ok1jhu@jardajh.c JN79MD A
Jirkov OK1AXK Metlička Jan Nerudova 1039 431 11 JO60RL A
Jirkov OK1FKH Svoboda Jaroslav Nerudova 1039 431 11 JO60RL A
Jirkov OK1JKT Tvrdý Karel nám.Dr.E.Beneše 108 431 11 ok1jkt@post.cz JO60OK A
Jiříkov OK8MSE Sovrlič Milutin P.O.Box 30 407 53
Jívka 1 OK1JRZ Hruška Rudolf Horní Verneřovice 214 542 13 JO80BN A
Kadaň OK1XPH Hub Jiří Říční 288 432 01 hubj@seznam.cz A
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Kadaň OK1ZCJ Jírovec Jaroslav Jiráskova 590 432 01 JO60PJ A
Kadaň OK1DDX Klinkáček Václav Příčná 1691 432 01 klinkacek@volny. JO60PJ A
Kadaň OK1FKD Köváry Josef Na Podlesí 1428 432 01 JO60PJ A
Kadaň OK1XNF Ing. Kraus Jan Klášterecká 1290 432 01 ok1xnf@centrum JO60PJ A
Kadaň OK1-3612 Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 432 01 maoa@volny.cz
Kadaň OK3MO Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 432 01 maoa@volny.cz A
Kadaň OK1DDC Šlisík Jindřich Nad nemocnicí 1578 432 01 ok1xr@atlas.cz JO60PJ A
Kadaň OK1XR Šlisík Jindřich Říční 1661 432 01 ok1xr@atlas.cz JO60PJ A
Kadaň OK1JTM Tancoš Mikuláš Husova 1320 432 01 A
Kamenice OK1FBE Ing. Šefrna Václav Kruhová 580 251 68 JN79HV A
Kamenné Žehrovice OK1TAO Ing. Bechyně Otakar V haldách 258 273 01 JO70AC A
Kamýk nad Vltavou OK1XV Archman Josef 262 63 A
Kaplice OK1WMJ Musil Jan SNP 251 382 41 JN78FR A
Kaplice OK1FVI Valtr Vítězslav Míru 772 382 41 V.Valtr@seznam.JN78FR A



15 z 51











Kardašova Řečice OK1DBS Tupý David Záhoří 35 378 21 OK1DBS@sezna JN79JE A
Kardašova Řečice OK1ZPT Tupý Petr Záhoří 35 378 21 ok1zpt@seznam. JN79JE A
Karlovy Vary OK1ULU Ing. Andr Aleš Ondřejská 35 360 01 JO60KF A
Karlovy Vary OK1VKK Dušek František Jahodová 284/11 360 07 ok1vkk@post.cz JO60KF
Karlovy Vary OK1AXL Fišer Josef Moskevská 98 360 01 JO60KF A
Karlovy Vary OK1HMB Bc. Heindl Michal Brožíkova 3 360 01 ok1hmb@volny.c JO60KF A
Karlovy Vary OK1PJX Ing. Jindra Pavel Gorkého 7 360 01 pjindra@gmail.co JO60JJ A
Karlovy Vary OK1IRZ Knap Jaroslav Závodu Míru 822/73 360 17 JO60KF A
Karlovy Vary OK1XGP Korunka Jan Viktora Huga 4 360 20 ok1xgp@post.cz JO60KF A
Karlovy Vary OK1FIK Ing. Kubík Vladislav Jabloňová 558/5 360 17 ok1fik@atlas.cz A
Karlovy Vary OK1WPN Novák Petr Blahoslavova 5 360 09 JO60KF A
Karlovy Vary OK1WRZ Panuška Jan Chomutovská 6 360 10 ok1-35738@seznJO60KF
Karlovy Vary OK1IKP Pochyla Karel Lidická 17 360 20 karel.pochyla@voJO60KF A
Karlovy Vary OK1MPO Ing. Polomis Petr Vítězná 77 360 09 ok1mpo@volny.c JO60KF A
Karlovy Vary OK1PPJ Polomis Petr Klínovecká 9 360 10 petrpol@post.cz JO60KF A
Karlovy Vary OK1VKQ Prištic Václav U jezírka 87 360 07 JO60KF A
Karlovy Vary OK1PNE Procházka Josef Plešivecká 15 360 10 JO60KF A
Karlovy Vary OK1WMR Rybka Michal Vítězná 15 360 01 ok1wmr@centrumJO60KF A
Karlovy Vary OK1PRI Řezníček Pavel Závodu Míru 824/57 360 17 JO60KF A
Karlovy Vary OKL-13 Straka Karel Hradištní 71 360 01
Karlovy Vary OK1AOF Šesták Ivo Krymská 4 360 01 JO60KF A
Karlovy Vary OK1ZES Švúb Zdeněk Na Vyhlídce 33 360 01 zdenek.svub@ce JO60KF A
Karlovy Vary OK1TMT Trapani Martina Táborská 41 360 04 ok1tmt@atlas.cz JO60KF A
Karlovy Vary OK1QW Ing. Ullmann Herbert P.O.Box 62 360 17 ok1qw@atlas.cz JO60KF A
Karlovy Vary OK1XNG Vávra Václav Moskevská 98 360 01 ok1xng@seznam JO60KF A
Karlovy Vary OK1FVN Votápek Jakub Dělnická 8 360 05 ok1fvn@qsl.net JO60KF A
Karlovy Vary - Doubí OK1FKV Pohanka Petr Jahodová 285 360 07 ok1fkv@volny.cz JO60KF A
Karlovy Vary 1 OK1FWF Weigend František Lesov 71 360 01 JO60LG A
Karlovy Vary 17 OK1GP Steidl Gerhard Nerudova 146/10 360 17 JO60KF A
Karviná OK2FUG Ing. Kondělka Miroslav Na kopci 2065/9 734 01 ok2fug@ok2fug.cJN99GU
Karviná OK2-35730 Ožana Jan Božkova 562 734 01 JN99GU
Karviná OK2BHS Ožana Václav Božkova 562 734 01 JN99GU A
Karviná OK2-35774 Ožanová Veronika Božkova 562 734 01 JN99GU
Karviná - Fryštát OK2KP Moc Jiří Nádražní 816/9 733 01 JN99GU A
Karviná - Hranice OK2TEJ Kabátek Radim Bratří Veverkových  280733 01 radim2tej@seznaJN99GU A
Karviná - Hranice OK2VQF Ševčík Peter Mickiewiczova 2073/46 733 01 petersevcik@volnJN99GU A
Karviná - Louky OK2UNM Mgr. Nowak MieczyslawKempy I. 115 735 73 JN99GT A
Karviná - Mizerov OK2JUB Ing. Balon Jaromír Na kopci 28/2080 734 01 jardakb@volny.czJN99GU A
Karviná - Mizerov OK2BVE Nastulczyk Josef Studentská 18/2360 734 01 JN99GU A
Karviná - Mizerov OK2BOG Rýdl Ladislav 17.listopadu 2353/11 734 01 JN99GU A
Karviná - Nové Město OK2BIC Ing. Cendelín Milan Zakladatelská 928 735 06 A
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Karviná - Nové Město OK2SIG Pilich Ondřej Nedbalova 2413 735 06 JN99GU A
Karviná - Ráj OK2XCG Gorgol Wladyslaw Božkova 406 734 01 goro@wo.cz JN99GU A
Karviná - Ráj OK2BVC Gubiš Ján Rajecká 61 734 01 JN99CS A
Karviná - Ráj OK2PVF Rimell Rostislav U státní hranice 1041/ 734 01 A
Karviná - Ráj OK2SKT Tyburec Jiří V aleji 476/5 734 01 A
Karviná 4 - Ráj OK2BVF Rimell Karel U státní hranice 4/1041 734 01 JN99GU A
Karviná 4 - Ráj OK2BOE Rzyman Ota Haškova 639/4 734 01 JN99GO A
Karviná 7 - Mizerov OK2BFH Szarowski Jan Kirovova 6/2305 734 01 JN99GU A
Karviná 7 - Mizerov OK2BOF Woznica Edvard Tyršova 2275/48 734 01 JN99GU A
Kašava OK2UQ Vinar Emil č.p. 175 763 19 emil.vinar@tiscal JN89VH A
Kdyně OK1XBF Holub Pavel Luční 513 345 06 JN69MJ A
Kdyně OK1MTX Kohout Zdeněk Klatovská 77 345 06 ok1mtx@telecom JN69MJ A
Kdyně OK1XRM Nunvář Jaroslav Chodská Lhota 111 345 06 JN69MI A
Kdyně OK1IAB Patka Miroslav Markova 572 345 06 JN69MJ A
Kdyně OK1IBB Plojhar František Markova 560 345 06 ok1ibb@mybox. JN69MJ A
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Kdyně OK1IES Soběhart Emanuel Brnířov 16 345 06 JN69MJ A
Kdyně OK1ZSV Strnad Vladimír Farní 348 345 06 ok1zsv@atlas.cz JN69MJ A
Kdyně OK1ZZX Strnad Vladimír Farní 348 345 06 ok1zzx@atlas.cz JN69MJ A
Kelč OK2VZF Vavřík Petr č.p. 156 756 43 JN89VL A
Kladno OK1DTX Balejová Věra Škvárova 2372 272 01 JO70AD A
Kladno OK1CBI Homola Miloslav Klikorkova 2135 272 01 homolam@volny. JO70AD A
Kladno OK1ZJA Jaroš Zdeněk Kociánova 2394 272 01 JO70BD A
Kladno OK1INE Polan Miroslav Dánská 2018 272 01 JO70BD A
Kladno OK1-36118Ing. Šmolík Stanislav Litevská 2570 272 01
Kladno OK1FHW Štelcl Vladimír tř.ČSA 3128 272 01 JO70BD A
Kladno OK1FRT Vondrák Ladislav Anglická 2528 272 01 ok1frt@volny.cz JO70BC A
Kladno OK1VZW Ing. Zaňka Jiří Francouzská 2463 272 01 JO70BD A
Kladno 1 OK1AEB Balej Karel Škvárova 2372 272 01 JO70AD A
Kladno 2 OK1FMF Ing. Brynda Milan Vojanova 940 272 01 mbrynda@sezna JO70BD A
Kladno 2 OK1MG Kříž Antonín Polská 2205 272 01 ok1mg@qsl.net JO70BD A
Kladno 2 OK1FAN Vitmajer František Litevská 2617/418 272 01 ok1fan@cbox.cz JO70BD A
Klapý OK1JVS Starý Václav č.p. 84 411 16 A
Klášterec nad Ohří OK1HJZ Záleský Jiří Žitná 646 431 51 JO60OJ A
Klatovy OK1GU Gütter Pavel Suvorovova 622/IV 339 01 ok1gu@crk.cz JN69PJ A
Klatovy OK1ZTA Gütter Pavel Suvorovova 622/IV 339 01 p.ok1zta@worldo JN69PJ A
Klatovy OK1MRN Novák Radek Pod Hůrkou 494 339 01 A
Klatovy OK1CGU Serenčéš Arpád Prusíkova 483/3 339 01 JN69PJ A
Klatovy OK1DQT Mgr. Švarc Jiří Jiráskova 784 339 01 ok1dqt@quick.cz A
Klatovy 1 OK1STW Kobrna Stanislav Pod vrškem 709/II 339 01 s.kobrna@quick.cJN69PJ A
Klatovy II OK1IJS Suda Josef Procházkova 271 339 01 j.suda@c-box.cz JN69PJ A
Klatovy V OK1VRF Ing. Kohn Václav Rozvoj 102 339 01 A
Klecany OK1KC Dr. Jambriškin Josef Sídliště 364 250 67 A
Klecany OK1DRD Peroutka Miroslav Dolní Kasárna 604 250 67 JO70EE A
Klenčí pod Čerchovem OK1FFV Marišler Jaromír č.p. 179 345 34 JN69JK A
Klenčí pod Čerchovem OK1FFW Polanský Pavel č.p. 266 345 34 JN69JK A
Klimkovice OK2BNG Bocek Jan Polní 366 742 83 A
Klimkovice OK2ER Burger Oldřich Náměstí 63 742 83 burger@btv.cz JN99BS A
Kobeřice u Brna OK2PUX RNDr.Ondráček Zdeněk Vrchní 233 684 01 JN89KC A
Kobylnice OK2WKM Kyselka Milan Pratecká 160 664 51 milan.kyselka@ceJN89ID
Kojetín OK2BWT Janoš Jaroslav Jiráskova 1109 752 01 A
Kojetín OK2IBS Jemelík Vladimír Dudíkova 1266 752 01 JN89PI A
Kokory OK2TPS Zeman Vlastimil č.p. 340 751 05 JN89QL A
Kolín OK1UOZ Jánský Pavel Lipanská 391 280 02 A
Kolín 2 OK1AFV Čihák Vladislav Kremličkova 935/24 280 02 JO70OA A
Kolín 2 OK1VJH Heřmánek Josef Benešova 644 280 02 JO70OA A
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Kolín 2 OK1SC Semík Jan Rimavské Soboty 897 280 02 JO70OB A
Kolín 2 OK1FAI Svoboda Václav Benešova 620 280 02 ok1fai@qsl.net JO70OA A
Kolín 2 OK1ABB Urban Ivo Na Magistrále 371 280 02 ok1abb@qsl.net, JO70OA A
Kolín II OK1FZH Ing. Hampeis Zdeněk Pražská 254 280 02 JO70OA A
Kolín II OK1VKC Škop Josef V břízách 922 280 02 A
Kolín II OK1AHX Švorm Stanislav Dělnická 786 280 02 JO70OA A
Kolín IV OK1VHV Švec Josef Na 15ti kopách 721 280 02 JO70OA A
Koloveč OK1CKF Karásek František Horní ul. 195 345 43 A
Koněšín OK2BST Havelka Dušan Studenec 122 675 02 JN89AF A
Kopřivnice OK2PVO Ozar Vladislav Osvoboditelů 1236 742 21 JN99BO A
Kopřivnice OK2UZS Segeťa Zdeněk Obránců míru 301 742 21 JN99BO A
Kopřivnice OK2BME Veřmiřovský Pavel Družební 1004 742 21 JN99BO A
Kosmonosy OK2TN Havranec Miroslav Pod Oborou 838 293 06 havranec@centr JO70KK A
Kosmonosy OK1FNT Ing. Krbeček Tomáš Bradlec - K Rybníčkům 293 06 A
Kosmonosy OK1TN Zeler Slavomír Bradlec 73 293 06 ok1tn@qsl.net JO70KK A
Kosoř OK1CLT Tomek Libor Brigádníků 41 252 26 A
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Kosova Hora OK1VRY Sirotek Ludvík č.p. 284 262 91 JN79FP A
Kostelec na Hané OK2TCJ Ing. Čakan Ján Smržická 840 798 41 cakanjan@volny. JN89MM A
Kostelec nad Čer.Lesy OK1AFO Kavrza Antonín Českobrodská 421 281 63 JN79KX A
Kostelec nad Labem OK1VEN Ing. Kospach Petr Záryby 112 277 03 ok1ven@email.czJO70HF A
Kostelec nad Labem OK1TQ Ing. Mocsi Josef Letná 770/35 277 13 ok1tq@seznam.c JO70GF A
Kostelec nad Orlicí OK1MES Kaplan Jiří Na Vrbině 1293 517 41 jkaplan@seznam JO80CC A
Košťany - Střelná OK1DOY Pícha Zdeněk Zátiší 72 417 23 ok1doy@satelit.c JO60VP A
Kotvrdovice OK2ZZJ Zouhar Josef č.p. 87 679 07 JN89JI A
Kouřim OK1CMU Čepelák Petr Dobropolská 594 281 61 cepelak.petr@cenJO70LA A
Kout na Šumavě OK1UGV Mužík Miroslav č.p. 179 345 02 ok1ugv@atlas.cz JN69MJ A
Kozolupy OK1DOL Kule Libor č.p. 185 330 32 KPVM@email.cz JN69OS A
Kozolupy OK1DFR Ing. Tomáš Pavel č.p. 244 330 32 pavel_tomas@iol JN69OW A
Krajková OK1NIP Pešek Ivan č.p. 61 357 08 JO60GE A
Králíky OK1MIU Šturc Bohumil V bytovkách 662/2 561 69 JO80JB A
Králíky OK1GPC Vacek Stanislav Pivovarská 161 561 69 s.vacek@seznamJO80JB A
Kralovice OK1AAD Šrámek Antonín Průběžná 594 331 41 A
Kralupy n.V.- Minice OK1AYW Hlavatý Václav Pražská 199 278 01 JO70DF A
Kralupy nad Vltavou OK1FBO Brenner Karel V zátiší 1018 278 01 A
Kralupy nad Vltavou OK1CFK Culek František Náměstí mládežníků 67278 01 fculek@atlas.cz JO70DF A
Kralupy nad Vltavou OK1WR Jelínek Jindřich Havlíčkova 902 278 01 JO70DF A
Kralupy nad Vltavou OK1TZW Ing. Petřík Martin Na Hrádku 100 278 01 ok1tzw@centrum JO70DF A
Kralupy nad Vltavou OK1MSQ Ing. Stupka Josef Bořivojova 204 278 01 j.stupka@worldonJO70DF A
Kralupy nad Vltavou 1 OK1ARE Přerost Petr V Zátiší 1023 278 01 JO70DF A
Králův Dvůr OK1TPI Kunc Jaroslav Nerudova 151 267 01 ok1tpi@mujoskar JN79AW A
Králův Dvůr OK1AMP Schenk František Plzeňská 213 267 01 JN79AW A
Kraslice OK1IBK Kuzebauch Bohumil B.Němcové 1633 358 01 b.kuzebauch@woJO60GI A
Kraslice OK1PDQ Mareček Karel Čs.armády 15 358 01 JO60GH A
Krásná Lípa OK1GKO Goldberg Kurt Havlíčkova 21 407 46 kurt.goldberg@voJO70GW A
Kratonohy OK1AUZ Brádle Zdeněk Kratonohy 156 503 24 A
Krmelín OK2PEY Blecha Miloš Proskovická 494 739 24 JN99CR A
Krmelín OK2PUW Ing. Zajíček Ivan Okrajní 164 739 24 ok2puw@qsl.net A
Krnov OK2UFJ Plaček Miroslav Hlubčická 129 794 01 JO80UC A
Krnov OK2URS Ruský Rudolf SPC - F24 794 01 JO80UB A
Krnov OK2PKT Šrom Roman Minoritů 4 794 01 ok2pkt.roman@ieJO80UB A
Krnov OK2TSV Vašut Ladislav Rooseweltova 20 794 01 tsvservis@pvtnet JO80UB A
Krnsko OK1STX Bým Pavel Strašnov 17 294 31 pavelbym@quick JO70KN A
Kroměříž OK2BFI Čech Svatopluk Ulička 2462/5 767 01 ok2bfi@seznam.cJN89QH A
Kroměříž OK2BCK Fiala Narcis Spáčilova 3544 767 01 A
Kroměříž OK2PHK Ing. Hanko Peter U Rejdiště 3792 767 01 JN89QH A
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Kroměříž OK8MI Ivanov Alexandr Broskvová 4162 767 01 JN89QH
Kroměříž OK2JFS Janovský František Skaštice 99 767 01 JN89QH A
Kroměříž OK2TKM Kříž Tomáš Spáčilova 3575 767 01 JN89QH A
Kroměříž OK2PCZ Malík Lubomír Malý Val 1564 767 01 JN89QH A
Kroměříž OK2BZM Moser Zdeněk Josefa Obadala 3409 767 01
Kroměříž OK2PCQ Nikl František Máchova 2494 767 01 JN89QH A
Kroměříž OK2VP Ing. Novák Vladislav Mánesova 9 767 01 JN89QH A
Kroměříž OK2PZO Přívara Vladimír Oskol 273 767 01 pzo@snt.cz JN89QH A
Kroměříž OK2PGT Ing. Rachůnek Antonín Kotojedská 460 767 01 rachunek@atlas.cJN89QH A
Kroměříž OK2RSC RK Radioscouting Kromě Tovačovského 431/11 767 01 JN89QH
Kroměříž OK2-35642 Úlehla Martin ČSA 4010 767 01 martin.ulehla@v JN89QH
Kroměříž OK2PTH Vrána Miroslav prof.V.Tučka 3508 767 01 A
Kroměříž 1 OK2PEB Náplava Eduard Skaštice 97 767 01 ok2peb@quick.czJN89RI A
Krupka OK1JAX Braniš Pavel Poštovní 427 417 41 ok1jax@qsl.net A
Krupka OK1DXT Kelvicl Antonín Kollárova 578 417 42 a.kelvicl@volny. JO60WQ A
Krupka OK1-35980 Novikov Denis K.Čapka 258 417 42 Denis.Novikov@sJO60WQ
Krupka 1 OK8AAM Ing. Novikov Petr K.Čapka 258 417 42 petr_novikov@rca-ecc.cz
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Kryry OK7AR Říhová Alena Strojetice 135 439 86
Křemže OK1DCS Ing. Jilek Václav České Chalupy 7 382 03 JN78DX A
Křenovice OK2WH Ing.CSKotrba Vít Hrušky 225 683 52 vkotrba@iol.cz JN89KD A
Křešice OK1DMO Motejl Otakar Petra Bezruče 172 411 48 JO70CM A
Křižanov OK2JEW Ing. Dvořák Vlastimil Horní Libochová 68 594 51 JN88BJ A
Kunovice OK2MRP Mléčka Adam Záhumní 677 686 04 A
Kunovice OK2SND Mléčková Hana Záhumní 677 686 04 hanka@blondynaJN89SA A
Kunovice OK2UHG Škrášek Miroslav tř.Vítězství 851 686 04 JN89RB A
Kunštát na Moravě OK2PYL Ing. Hédlová Jaroslava č.p. 41 679 72 JN89GM A
Kunštát na Moravě OK2KR Ing. Kuchyňa Stanislav nám.ČSČK 41 679 72 JN89GM A
Kunštát na Moravě OK2UA Ing. Kuchyňová Jaroslava nám.ČSČK 41 679 72 JN89GM A
Kunštát na Moravě OK2BFY Opálka Josef V lávkách 354 679 72 A
Kunštát na Moravě OK2PTU RNDr.Šmerda Zdeněk Hliníky 441 679 72 ok2ptu.cq@tiscal JN89GM A
Kunštát na Moravě OK2STA Truhlář Antonín Tenorova 51 679 72 JN89GM A
Kunštát na Moravě OK2BNA Mgr. Viková Magda Palackého 444 679 72 ok2bna@quick.cz A
Kuřim OK2PKE Klementa Jiří U rybníka 1303 664 34 JN89GH A
Kuřim OK2OK Ing. Růžička Otto Dukelská 811 664 34 ok2ok@volny.cz JN89GH A
Kuřim OK2BPL Ing. Talanda Michal Štefánikova 483 664 34 A
Kutná Hora OK1MDK Ing. Černík Josef 17.listopadu 101 284 01 cernik@ges.cz JN79PX A
Kutná Hora OK1FAO Dolejší Jiří Pobřežní 46 284 01 A
Kutná Hora OK1FTG Med Karel Puškinská 577 284 01 A
Kutná Hora 1 OK1VB Bernat Václav Benešova 612 284 01 JN79PW A
Kutná Hora 1 OK1KH Halák Otto Masarykova 599 284 01 JN79PW A
Kutná Hora 3 OK1FTH Halák Pavel U Nadjezdu 187 284 03 JN79PW A
Kutná Hora 3 OK1FIM Šrajbr Vlastimil Vítězná 149 284 03 JN79PW A
Kvasice OK2WWW Ing. Botek Ondřej Nová Dědina 101 768 21 ok2www@qsl.net JN89RF A
Kvasice OK2MCJ Janíková Radmila Bělov 58 768 21 A
Kvasice OK2JMA Marčík Karel Bělovská 288 768 21 JN89RF A
Kvasice OK2JBC Marčíková Marie Bělovská 288 768 21 JN89RF A
Kvasiny OK1ZP Tomáš Josef č.p. 195 517 02 samot@centrum. JO80DF A
Kyjov OK2BPI Menšík Jaroslav Mezivodí 2101 697 01 JN89MA A
Kyjov OK2PBM Rohleder Jaroslav Karla Čapka 2348 697 01 ok2pbm@qsl.net JN89MA A
Kyjov OK2-19397 Sedláček Miloslav Havlíčkova 258/29A 697 01
Kyjov OK7MT Tomec Michal Květná 1230 697 01 ok2bmt@atlas.cz JN89MB A
Kynšperk nad Ohří OK1-35872Ing. Studenič Ľubomír U pivovaru 355/5 357 51 lubostude@cmail.cz
Kyselka OK1JKU Dr. Kylsán Pavel Radošov 145 362 72 JO60LG A
Kyšice OK1MOD Modroch Jaroslav Karlovarská 93 273 51 A
Kytlice OK1AQT Křepelka Vladimír č.p. 41 407 45 JO70GT A
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Lanškroun OK1DKA Bartoš Bohuslav Lidická 859 563 01 bartos@inlan.cz JN89HV A
Lanškroun OK1AEM Jindra Josef Palackého 764 563 01 JN89HV A
Lanškroun OK1II Kolomý Jan Poděbradova 871 563 01 A
Lanškroun OK1DPA Ing. Palcer Ladislav Kollárova 449 563 01 palcer@sendme.cJN89HV A
Lanškroun OK1USK Ing. Svetlík Jozef Horova 213 563 01 JN89HV A
Lanškroun OK1USS Svetlík Stanislav Horní Třešnovec 177 563 01 JN89HW A
Lanškroun OK1SJL Ševčík Josef Školní 130 563 01 JN89HV A
Lázně Bělohrad OK1JIG Grof Jiří Horní Nová Ves 155 507 81 A
Lázně Bělohrad OK1MZO Podlipný Jiří Karla Moora 370 507 81 ok1mzo@sezna JO70SK A
Lázně Bohdaneč OK1YLB Schejbal Jiří Pernštýnská 133 533 41 A
Lednice na Moravě OK2BGK Čapka František Komenského 429 691 44 frant.capka@tiscaJN88JT A
Lešná OK2BOS Hoferek Karel č.p. 83 756 41 JN89XM A
letiště Staňkov OK1KQJ via OK1MR JN69NO
Letohrad OK1TJH Ing. Hora Jan V aleji 744 561 51 hora@oez.cz JO80GA A
Letohrad OK1TGI Lána Igor A.Muchy 821 561 51 ok1tgi@qsl.net JO80GA A
Letohrad OK1VRW Skalický Luděk Kunčice 76 561 51 JO80GA A
Letovice OK2MJI Jagoš Milan 9.května č.45 679 61 JN89GN A
Letovice OK2JTF Toul Jiří Chlum 26 679 61 JN89HO A
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Lhota u Opavy OK2BIW Juřica Václav Horní 148 747 92 JN99AV A
Liberec OK9FFZ Horčička František Soukenická 739/19 460 01 N
Liberec OK1JRU Roubal Karel Moravská 120 460 10 JO70ML A
Liberec 1 OK4BB Buršík Bořivoj Husova 458/86 460 01 bursik@bursik.cz JO70NS A
Liberec 1 OK1NU Havelka Jan Husova 89 460 01 ok1nu@tiscali.cz JO70MS A
Liberec 1 OK1MEH Ranš Miroslav Malé náměstí 279/2 460 01 A
Liberec 1 OK1JMS Skřivanec Milan Ruprechtická 1166/52 460 01 JO70MS A
Liberec 1 OK1JAM Šmejkal Ladislav Rumjancevova 1233/17460 01 JO70MS A
Liberec 10 OK1MWS Storch Manfred Hanychovská 413/16 460 10 JO70MS A
Liberec 11 OK1JMI MUDr Koťátko Miroslav V Zátočině 545 460 01 JO70MS A
Liberec 12 OK1LBB Čejka Pavel Bukovského 205/8 460 13 JO70MS A
Liberec 14 OK1LDX Čejka Pavel P.O.Box 9 460 14 JO70MS A
Liberec 14 OK1IDP Rail Zbyněk Na pískovně 654 460 14 A
Liberec 14 OK1IIV Veselý Ivo Třešňová 620 460 14 JO70MS A
Liberec 14 OK1SDE Wágner Dalibor P.O.Box 9 460 14 JO70MS A
Liberec 15 OK1NAT Martin Michal Sosnová 474/18 460 01 ok1nat@seznam.JO70NS A
Liberec 15 OK1JSL Ing. Sedlařík Jaroslav Sosnová 477 460 01 JO70NS A
Liberec 15 OK1IF Dr.Ing Stejskal Milan Vlčí vrch 669 460 15 milan.stejskal@vuJO70MS A
Liberec 24 OK1UN Čuchal Lubomír Maškova 90 463 13 JO70MR A
Liberec 25 OK1IW Lukeš Milan Kašparova 519 463 12 A
Liberec 30 OK1INT Novák František Pod skalkou 1359 463 11 JO70MS A
Liberec 4 OK1IR Páv Jan U Opatrovny 3 460 01 pavici@volny.cz A
Liberec 6 OK1AEW Beneš Jaroslav Vlnařská 837 460 01 JO70MS A
Liberec 6 OK1FGB Ing. Ježek Bohuslav Vlnařská 706 460 01 A
Liberec 6 OK1MEF Kadlec Petr Seifertova 900/4 460 06 petrkadlec@email.cz A
Liberec 6 OK1CLR Rozporka Ludvík Gagarinova 765 460 07 JO70MS A
Liberec 6 OK1CPB Slažanský Libor Haškova 937 460 06 libor.slazansky@sJO70MS A
Liberec 7 OK1FHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 460 06 JO70MS A
Liberec 7 OK1MHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 460 06 JO70MS A
Liberec 7 OK1IHG Hrbková Hana Havlíčkova 129/7 460 06 JO70MS A
Liberec 7 OK1IJC Mička Milan Gagarinova 771 460 07 JO70MS A
Liberec 8 OK1XXL Bouma Petr Táborská 134/18 460 08 ok1xxl@volny.cz
Liberec 9 OK1FW Vít František Volgogradská 32/76 460 07 JO70MS A
Liberec 9 OK1SFW Vít František Volgogradská 32/76 460 07 JO70MS A
Liberec XXII OK1JIX Socha Josef Svárovská 39 460 10 JO70MS A
Líbeznice OK1VZA Jelínek Otakar Lánská 301 250 65 JO70FE A
Líbeznice OK1IIN Kelin Alexej Školská 286 250 65 JO70FE A
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Libhošť OK2SVP Pístecký Václav č.p. 304 742 57 JN99AO A
Libchavy OK1WSL Vychytil Josef Horní Libchavy 148 561 16 vychytil@post.cz JO80EA A
Libočany OK1FKR Krupka Josef č.p. 39 439 75 JO60SH A
Libochovice OK1IWN Chroust Jan Jeronýmova 648 411 17 JO70AJ A
Libochovice OK1VXI Kubíček Petr Riegrova 85 411 17 JO70AJ A
Libochovice OK1VVH Polívka Jaroslav Chelčického 701 411 17 JO70AJ A
Libštát OK1MNA Kobrle Josef č.p. 252 512 03 JO70RO A
Lidice OK1FTW Doffek Jiří Josefa Stříbrného 63 273 54 JO70CD A
Lipník nad Bečvou OK2SMI Mikulík Josef Na Bečvě 752 751 31 JN89SM A
Lipník nad Bečvou OK2SRO Zeiner Jan Zahradní 1262 751 31 ok2sro@centrum JN89SM A
Lipník nad Bečvou OK2ZEJ Zeiner Jakub Zahradní 1262 751 31 sa-58@seznam. JN89SM A
Liptál OK2TGE Gerža Tomáš č.p. 393 756 31 JN89WH A
Liptál OK2TEO Zgarba Rostislav č.p. 126 756 31 JN89XG A
Lišov OK1HAI Kubíček Alois Čechova 427 373 72 JN79HA A
Líšťany OK1IWS Schuldes Wolfgang č.p. 32 330 35 JN69NL A
Litoměřice OK1TLB Arnold Václav Teplická 1 412 01 JO70BM A
Litoměřice OK1DOA Devera Josef Dukelská 1854/14 412 01 devera.j.@world JO70BN A
Litoměřice OK1AYV Firle František Revoluční 1835/14 412 01 JO70BN A
Litoměřice OK1JHM Holka Milan Topolčianská 425/16 412 01 JO70CO A
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Litoměřice OK1VRL Holková Zdeňka Michalovická 12 412 01 JO70BM A
Litoměřice OK1JMJ Jenček Miroslav Škrétova 10 412 01 JO70BO A
Litoměřice OK1JEE Ing. Ježek Bohumil Heydukova 1875/8 412 01 JO70BN A
Litoměřice OK1JMD Ing. Krupička Martin Plešivecká 1598/11 412 01 JO70BN A
Litoměřice OK1EM Merta Edvin Podviní 56 412 01 e.m@wo.cz A
Litoměřice OK1MMI Rychecká Petra Trnovany 41 412 01 JO70CM A
Litoměřice OK1MVG Rychecký Vít Trnovany 41 412 01 JO70CM A
Litoměřice OK1DGU Studnička Vladimír Na valech 700/33 412 01 JO70BM A
Litoměřice OK1JZS Šrámek Zdeněk Pod Vinicí 314 412 01 JO70BN A
Litoměřice OK1MMU Udatný Miroslav Hrubínova 8 412 01 A
Litoměřice OK1DXE Voldřich Václav Alfonse Muchy 415/21 412 01 ok1dxe@yahoo.com A
Litomyšl OK6FK Karpíšek Filip Řitký 8 570 01 f.karpisek@gvmyto.cz A
Litomyšl OK1FV Vomočil Václav Dukelská 977 570 01 A
Litovel OK2BLO Blaha Josef Gemerská 504 784 01 JN89MQ A
Litovel OK2BJK Kvapil Jaroslav Strukov 41/42 794 01 JN89OR A
Litovel OK2SJS Škurek Jan Vítězná 585 784 01 JN89MQ A
Litvínov OK1CTM Drdlík Pavel Ruská 934 436 01 JO60TO A
Litvínov OK1DSX Rejl Jaroslav S.K.Neumanna 1578 436 01 JO60TO A
Litvínov 6 OK1ATV Richter Zdeněk F.X.Šaldy 1185 436 06 JO60TO A
Lomnice nad Lužnicí OK1AYF Dobeš Vladimír Kolence 72 378 16 JN79JC A
Lomnice nad Lužnicí OK1HC Vaněček Vlastimil Klec 72 378 16 JN79IC A
Lomnice nad Popelkou OK1APT Macháček Miroslav Třebízského 383 512 51 JO70QM A
Loštice OK2UDE Veselý Jan U valchy 295 789 83 JN89LR A
Louny OK1APC Cerman Josef Vrázova 1312 440 01 JO60VI A
Louny OK1FFU Chvátal Petr Husova 1066 440 01 ok1ffu@iol.cz JO60VI A
Louny OK1UW Ing. Jirásek Ivan 17.listopadu 2066 440 01 JO70VI A
Louny OK1IQN Neubauer Karel Skupova 2524 440 01 JO60VI A
Louny OK1AYE Ing. Špinka Jiří Chelčického 1168 440 01 jspinka@iol.cz JO60VI A
Lovosice OK1AIL JoachimsthaleMiloslav Wolkerova 761/21 410 02 JO70AM A
Lovosice OK1DSA Krch Roman Lhotka 29 410 02 r.krch@iol.cz JO70AM A
Lovosice OK1VSL Ing. Salač Luděk Jabloňová alej 1065/20 410 02 ludek.salac@scp JO70AM A
Lovosice 2 OK1VRV Richtr Václav Křesín 37 410 02 ok1vrv@seznam. JO60XJ A
Lštění OK1FZK Kubásek Zdeněk Nad tratí 38 257 22 JN79IU A
Lštění OK1ZOR Řehák Otakar Jiráskova 42 257 22 JN79IU A
Lučina OK2MJF Janík Michal č.p. 314 739 39 JN79FR A
Lukov OK2HI Holík Karel Hradská 213 763 17 ok2hi@volny.cz A
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Lutín OK2BKF Richter Miloslav Na Sídlišti 205 783 49 JN89NN A
Luže OK1ARA Matouš Jiří Mravín 22 538 54 JN89AW A
Lužec nad Vltavou OK1DEC Rubeš Josef Jiráskova 261 277 06 JO70EH A
Lužná v Čechách OK1FLC Valo Michal Za školou 591 270 51 A
Lysá nad Labem OK1XEV Elicer Vít Žižkova 409 289 22 JO70KF A
Lysá nad Labem OK1DG Ing. Otava Karel Poděbradova 1582/71 289 22 ok1dg@qsl.net JO70KF A
Lysá nad Labem OK1OX Sedlák Miroslav Čs.armády 1651 289 22 olly@mybox.cz JO70KF A
Lysá nad Labem OK1AU Veit Stanislav Sídliště 1454 289 22 ok1au@qsl.net JO70KF A
Lysice OK2-34612 Máslo Radek Horní náměstí 218 679 71 radek.net@worldonline.cz
Machov OK1MDJ Ducháč Jiří Nízká Srbská 60 549 63 JDuchac@seznam.cz A
Majetín OK2UDP Smyčka Bohumil U Sokolovny 128 751 03 ok2udp@volny.czJN89PL A
Malá Skála OK1DEP Nejedlo Radoslav č.p. 148 468 22 JO70OP A
Malá Skála OK1FFY Nejedlová Helena č.p. 148 468 22 JO70OP A
Malá Skála OK1UJX Nohýnková Jana Sněhov 88 468 31 JO70PO A
Malé Svatoňovice OK1TJI Kult Jiří Strážkovice 28 542 34 JO80BN A
Malenovice OK2BRQ Opavský Ivan Slatiny 912 763 02 JN89TE A
Malínky OK2PIR Bartošík Jiří č.p. 26 683 33 jiri.bartosik@wo. JN89DO A
Mariánské Lázně OK1DBF Kunzmann Otakar Havlíčkova 529 353 01 JN69IW A
Mariánské Lázně OK1DMM Mgr. Mihovič Miloš Hroznatova 487/15 353 01 JN69IW A
Mariánské Lázně OK1CHM Mikeš Jan Tepelská 541/4 353 01 JN69IW A
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Mariánské Lázně OK1CCS Ing. Plesník Josef Ovesné Kladruby 62/E6353 01 ok1ccs@atlas.cz JN69JW A
Mariánské Lázně OK1WJW Pýcha Josef Plzeňská 724 353 01 ok1wjw@seznamJN69IW A
Markvartovice OK2VJD Kožušník Tomáš Prázdná 350 747 14 tomas.kozusnik@email.cz A
Markvartovice OK2SJK Věntus Karel Jabloňová 269 747 14 karel.ok2sjk@sezJN99CV A
Mělník OK1VPY Fichtner Jan U hájovny 2931 276 01 JO70GI A
Mělník OK1HPX Horák Petr Veslařská 3254 276 01 ok1hpx@bbs.ok0 JO70FI A
Mělník OK1UVE Klučina Václav Sokolovská 2569 276 01 JO70FI A
Mělník OK1ANN Konvalinka Vladimír Matěje Kopeckého 254 276 01 JO70FI A
Mělník OK1AFA Lenský Václav Jiráskova 258/11 276 01 JO70FI A
Mělník OK1FCS Ing. Nekvasil Václav Františka Kriegela 2884276 01 JO70FI A
Mělník OK1WRA Paděla Matěj Macharova 377 276 01 JO70FI A
Mělník OK1PAI Patera Ivo Dykova 724 276 01 JO70FI A
Mělník OK1UBP Poupa Pavel Skuhrov 23 276 01 A
Mělník OK1FYY Zima Vladimír Střed 2574 276 01 JO70FI A
Měrovice nad Hanou OK2PSV Vysloužil Stanislav č.p. 217 751 42 JN89UI A
Městec Králové OK1AKJ Antoš František Palackého 109 289 03 JO70PE A
Městec Králové OK1DLB Barák Miloš Malá strana 15 289 03 JO70PG A
Městec Králové OK1DNM Novotný Milan Dvořákova 883 289 03 JO70PE A
Městečko Trnávka 4 OK1DOF Ing. Antonín Petr 569 41 A
Město Libavá OK2ICF Plecitá Květoslava Heroltovice 1523 783 07 A
Měšice OK1ALL Svoboda Václav Revoluční 139 250 64 ok1all@volny.cz JO70GE A
Metylovice OK2ZLK Ing. Lukeš Zbyněk č.p. 367 739 49 ok2zlk@post.cz JN99DP A
Mikulčice OK2XCR Čech Roman Těšice 653 696 19 eltez@quick.cz JN88MT A
Mikulov OK2PAR Páviš Vít Pod Strání 3 692 01 JN88HT A
Mikulov OK2GTI Rösner David Brněnská 55 692 01 davros@garoma. JN88HT A
Mikulov OK2JES Ing. Šebesta Jan Lidická 16 692 01 sebestajan@cent JN88HT A
Mikulov OK2DAS Vašíček Karel Klentnice 87 692 01 kavas@tiscali.cz JN88HU A
Miletín OK1XUJ Stránský Josef Palackého 51 507 71 JO70UJ A
Milevsko OK1ALB Soldát Jaroslav Komenského 902 399 01 JN79EK A
Milovice OK1FHD Chroust Josef Armádní 502 289 23 JO70KF A
Milovice OK1FAU Němec Jaroslav Dukelská 320 289 23 JO79KF A
Mimoň OK1FGE Macoun Vladimír Ralsko-Ploužnice 345 471 24 OK1FGE@volny. JO70JP A
Miroslav OK2UEV Palas Miroslav Příční 4 671 72 JN88DW A
Mirošov OK1VDI Velíšek Josef Prokopova 310 338 43 JN69TP A
Miřetice OK1TOZ Rychlý Jan č.p. 42 539 55 ok1toz@atlas.cz JN79WU A
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Mladá Boleslav OK1DTM Bartoň Josef Staroměstské nám. 92 293 01 ok1dtm@quick.czJO70KJ A
Mladá Boleslav OK1HTM Bartoňová Petra Staroměstské nám. 92 293 01 JO70KJ A
Mladá Boleslav OK1VBA Bechyňa Antonín Pezinská 848 293 01 ok1vba@volny.c JO70KJ A
Mladá Boleslav OK1FDC Doškář František Laurinova 1020 293 01 A
Mladá Boleslav OK1VPU Doškář Jaroslav 17.listopadu 1202 293 01 ok1vpu@dragon. JO70KK A
Mladá Boleslav OK1FTM Fidra Jaroslav 17.listopadu 1293 293 01 fidra@quick.cz JO70KK A
Mladá Boleslav OK1TA Herčík Karel 17.listopadu 1167 293 01 ok1ta@dragon.c JO70KK A
Mladá Boleslav OK1DUT Kosnar Jiří Regnerova 1199 293 01 dut@telecom.cz JO70KJ A
Mladá Boleslav OK1VUB Kuchař Bohumil U stadionu 973 293 01 JO70KK A
Mladá Boleslav OK1FTV Mejstřík Vladimír Mládežnická 1271 293 01 A
Mladá Boleslav OK1JWV Nagy Vladimír Zalužanská 1277 293 01 ok1jwv@seznam JO70LJ A
Mladá Boleslav OK1AJJ Pospíšil Josef Václavkova 918 293 01 JO70KK A
Mladá Boleslav OK1CTT Ptáček Rostislav Havlíčkova 1142 293 01 JO70KK A
Mladá Boleslav OK1FOM Vávra Václav Jičínská 1048 293 01 JO70KJ A
Mladá Vožice OK1VYP Jansová Jitka Souhradí 83 391 43 JN79JM A
Mladá Vožice OK1UML Kučerová Lenka V suchdolci 488 391 43 JN79JM A
Mladá Vožice OK1UYM Macháček František V Suchdolci 488 391 43 JN79JM A
Mladá Vožice OK1VYM Macháčková Marie č.p. 488 391 43 JN79JM A
Mladá Vožice OK1HCA Mareš Alois Ratibořice č.p. 24 391 43 JN79JL A
Mladá Vožice OK1XPF Petráněk Miroslav 28.října 583 391 43 JN79JN A
Mladá Vožice OK1VPR Pošusta Jiří Táborská 465 391 43 JN79JM A
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Mladá Vožice OK1VZP Pošustová Zdenka Táborská 465 391 43 JN79JM A
Mladá Vožice OK1OMV Radioklub Mladá Vožice Táborská 465 391 43 JN79JM
Mladá Vožice OK1XMV Šmejkal Stanislav Oty Bubeníčka 567 391 43 standa@smejkal. JN79JM A
Mladá Vožice OK1UJA Vránová Ivana Janov 3 391 43 JN79JM A
Mnichovice - Božkov OK1KF Licinberk Václav Skuhrovecká 157 251 64 JN79IW A
Mnichovo Hradiště OK1-5212 Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 431 295 01 j.bohdan@quick.cz
Mnichovo Hradiště OK1NMW Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 431 295 01 A
Mnichovo Hradiště OK1NMR Dvořák Zdeněk Dukelská 1127 295 01 A
Mníšek pod Brdy OK1SAO Kramara Petr Čisovická 246 252 10 ok1sao@seznam JN79DV A
Mohelnice OK2VQG Kryl Josef Wolkerova 4 789 85 JN89KS A
Mohelnice OK2XQG Mgr. Krylová Ludmila Wolkerova 4 789 85 JN89KS A
Mohelnice OK2PVH Pecha Miroslav Adolfa Kašpara č.8 789 85 ok2pvh@razdva.cz A
Mohelno OK2MF Jirout Miroslav č.p. 398 675 75 JN89CC A
Mohelno OK2SV Just Josef Kladeruby nad Oslavou675 75 JN89CD A
Mohelno OK2WED Knotek Petr č.p. 271 675 75 JN89CC A
Mohelno OK2SBX Knotková Jitka č.p. 271 675 75 JN89CC A
Mohelno OK2OED Radioklub Mohelno č.p. 271 675 75 JN89CC
Mohelno OK2BIX Šmehlík Vladimír č.p. 271 675 75 JN89CC A
Moravany OK2PTK Ing. Skácel Miloš Sadová 13 664 48 mi.skacel@tiscali JN89GD A
Moravská Třebová OK2ZEO Juriš Roman Sportovní 4 571 01 ok2zeo@post.cz JN89HS A
Moravská Třebová OK1AVO Novotný Jaroslav ul.Míru 27 571 01 JN89HS A
Moravské Budějovice OK2BHE Brancuzský Miloslav Myslbekova 1076 676 02 JN79VB A
Moravské Budějovice OK2BWI Havel František Janáčkova 1090 676 02 JN79VB A
Moravské Budějovice OK2VKF Holík Jaroslav Vícenice 68 676 02 ok2vkf@seznam. JN79VC
Moravský Beroun OK2PLL Kohút Lev Janáčkova 527 793 05 ok2pll@quick.cz JN89RT
Moravský Beroun OK2MRT Mikel Petr gen.Svobody 601 793 05 A
Morkovice - Slížany OK2PWM Ing. Bleša Přemysl Slížany 95 768 33 pblesa@seznam. JN89OF A
Morkovice - Slížany OK2ZIO Bleša Karel Slížany 1 768 33 karel.blesa@tiscaJN89OF A
Most OK1AQN Fokt Miroslav Žukovova č.1508/8 434 01 pkfokt@rpnet.cz JO60CM A
Most OK1DNS Frankovič Michal Františka Malíka 730/99434 01 JO60TM A
Most OK1FMG Hoffmann Vítězslav Moskevská 5/5 434 01 JO60TM A
Most OK1CF Matoušek Karel J.A.Komenského 614/5 434 01 ok1cf@atlas.cz JO60TM A
Most OK1MPM Merta Petr Lidická 607/23 434 01 ok1mpm@post.czJO60TM A
Most OK1MPR Pařížský Roman Krátká 2644/17 434 03 ok1mpr@post.cz JO60TM A
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Most OK1NZ Polák Jaroslav Česká 652  bl.627 434 01 A
Most OK1FDZ Slunečko Pavel ČSLA 1856 434 01 A
Mosty u Jablunkova OK2BTE Sikora Alois č.p. 419 739 98 A
Mšeno OK1KK Klíma Roman Velký Újezd 121 srkac@centrum.cz A
Mšeno OK1FII Kozlík Vladimír Jezerní 373 277 35 JO70HK A
Mutěnice OK2PRQ Komínek Bohumil Nerudova 1041 696 11 JN88NU A
Náchod OK1XOX Beran Aleš Pražská 1532 547 01 p.o.box@tiscali.czJO80BK A
Náchod OK1DCF Bohadlo Ladislav Jugoslávská 1540 547 01 JO80BJ A
Náchod OK1WCF Bohadlo Martin Jugoslávská 1540 547 01 JO80BJ A
Náchod OK1MLX Huhniak Pavel Růžová 1963 547 01 JO80BJ A
Náchod OK1MIG Kučera Josef Sokolovská 1708 547 01 JO80BJ A
Náchod OK1ACP Matyásek Luboš Kostelecká 1825 547 01 JO80BJ A
Náchod OK1FGS Mgr. Petránek Karel Pod Homolkou 1945 547 01 ok1fgs@atlas.cz JO80BJ A
Náchod OK1IPT Petrů Josef Za tratí 1511 547 01 JO80BK A
Náchod OK1SOX Pšenička Milan Bílá 1968 547 01 ok1sox@seznam JO80BJ A
Náchod OK1NHR Roubal Jan Lidická 185 547 00 JO80BK A
Náchod OK1JXU Smutník Petr Příkopy 1206 547 01 JO80B A
Náchod OK1FLX Šanda Martin Bílá 1969 547 01 m.sanda@send JO80BJ A
Náchod OK1MIK Ing. Vít Jaroslav Podzámčí 710 547 01 A
Náchod OK1DWC Voborník Milan P.O.Box 140 547 01 JO80BJ A
Náchod - Babí OK1MOS Klimeš Jiří Ungrádova 106 547 01 JO80CJ A
Náměšť na Hané OK2POB Blaha Martin nám.T.G.Masaryka 28 783 44 ok2pob@elektro JN89MO A
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Náměšť na Hané OK2SPA Pešát Antonín Loučany 769 783 44 JN89NO A
Náměšť nad Oslavou OK2PKO Ing. Pokorný Vlastimil Nad tratí 266 675 71 JN89BE A
Napajedla OK2PXX Fajtl Otakar Nábřeží 1355 763 61 JN89SE A
Napajedla OK2PAV Hána Pavel Nábřeží 1350 763 61 ok2pav@seznam JN89SD
Napajedla OK2QR Štaigl Rudolf Lány 842 763 61 JN89SD A
Návsí OK2VXV Hamrozi Bohuslav Za vodou 336 739 92 A
Návsí OK2BTC Tobola Jaroslav Jahodová 828 739 92 JN99IO A
Nebovidy OK2PEO Hájek Jaroslav č.p. 45 664 48 JN89CD A
Nehvizdy OK1ZKN Arazim Jaroslav Jirenská 242 250 81 ok1zkn@seznan. JO70IC A
Nejdek OK1JNU Bárta Václav Pozorka 84 362 21 ok1jnu@email.cz JO60JH A
Nejdek OK1JNW Bárta Lukáš Pozorka 84 362 21 webmater@ok1jnJO60JH A
Nejdek OK1SQT Bradáčová Simona Gagarinova 1185 362 22 ok1sqt@atlas.cz JO60IH A
Nejdek OK1ANY Hilburger Josef Osvětimská 1134 362 22 joehik@volny.cz JO60IH A
Nejdek OK1WJA Ing. Janků Petr Nad tratí 991 362 21 jankup@seznam. JO60IH A
Nejdek OK1AW Káčerek Pavel Okružní 1176 362 22 ok1aw@atlas.cz JO60IH A
Nejdek OK1TZL Vajbar Martin Závodu Míru 733 362 21 vajbar@seznam.cJO60IH A
Nejdek 1 OK1BQT Pešek Vlastimil Rolavská 1222 362 21 ok1bqt@atlas.cz JO60IH A
Nekoř OK1VIU Soukup Josef č.p. 28 561 63 JO80GB A
Němčice nad Hanou OK2PRM Mazánek Rudolf Dlouhá Ves 24 798 27 JN89OI A
Němčice nad Hanou OK2GE Novotný Vlastimil Tyršova 319 798 27 JN89OI A
Němčice nad Hanou OK2KCN Radioklub Němčice n.H. Sokolská 500 798 27 JN89OI
Němčice nad Hanou OK2SRI Svoboda Radek Okružní 590 798 27 JN89OI A
Nepomuk OK1AFB Prajer Slava nám.A.Němejce 272 335 01 JN69SL A
Neratovice OK3KK Klíma Jaroslav kpt.Jaroše 1341/5 277 11 ok1skk@nagano. JO70GG A
Neratovice OK1URT Konvalina Tomáš Na výsluní 1312 277 11 JO70GG A
Neratovice OK1IDZ Koudela Zdeněk Erbenova 804 277 11 JO70GG A
Neratovice OK1ZKL Krpálek Ladislav P.Bezruče 683/1 277 11 ok1zkl@quick.cz JO70GG A
Neratovice OK1ULE Linhart Leoš Na výsluní 1296/8 277 11 ok1ule@crk.cz JO70GG A
Neratovice OK1DRG Michálek Eduard Dr.E.Beneše 1039/21 277 11 A
Neratovice OK1UDJ Nový Jiří Na skalkách 952/39 277 11 JO70GG A
Neratovice OK1EE Picek Martin Na výsluní 1297/1 277 11 ok1ee@qsl.net JO70GG A
Neratovice OK1KMG Radioklub Neratovice Kostelecká 154 277 11 ok1kmg@crk.cz JO70GG
Neratovice OK1LEO Uhrová Alice Na Skalkách 951 277 11 JO70GG A
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Neratovice OK1FUW Umlauf Jaroslav Kojetická 1207 277 11 Speck@cbox.cz JO70GG A
Neratovice OK1XY Ing. Zbúr Ladislav Na Skalkách 951 277 11 lz-01@seznam.czJO70GG A
Netolice OK1VPT Benda Ludvík Petrův Dvůr 67 384 11 JN79CB A
Netolice OK1AUC Liščák Josef Petrův Dvůr 66 384 11 A
Netvořice OK1DVG Gína Václav Lhota 1 257 44 JN79GS A
Netvořice OK1JH Helebrandt Jiří Školní 1 257 44 JN79GT A
Neveklov OK1FNX Ing. Filip Vladimír Na Leškově 243 257 56 A
Nezamyslice OK2EI Skřek Jaroslav Dřevnovice 129 798 26 JN89OH A
Nezvěstice OK1WAV Fiala Jaroslav Losiná 254 332 04 JN69RQ A
Nezvěstice OK1CAM Pecherová Olga Olešná 25 332 04 JN69SP A
Nová Paka OK1ARP Antoš Václav K hájku 1717 509 01 JO70SL A
Nová Paka OK1JC Cuc Jan K hájku 1721 509 01 JO70SL A
Nová Paka OK1HKW Hejtman František Kumburská 1401 509 01 JO70SL A
Nová Paka OK1AWK Ing. Jiřík Miloš Těšínská 1411 509 01 m.jirik@centrum.cJO70SL A
Nová Paka OK1NPF Pokorný Roman U Studénky 1297 509 01 JO70SL A
Nová Paka OK1MYM Polák Miroslav Terezy Novákové 989 509 01 JO70SL A
Nová Role OK1XQA Melicharová Jaroslava Mezirolí 38 362 25 JO60KG A
Nová Role OK1UZR Sýkora Zdeněk Nádražní 228/4 362 25 JO60IG A
Nová Ves nad Popelko OK1MAM Podzimek Vlastimil č.p. 239 512 71 A
Nové Město na Moravě OK2WXZ Augustin Václav Mírová 1295 592 31 A
Nové Město na Moravě OK2PDY Kaštánek František Luční 1321/7 592 31 JN89BN A
Nové Město na Moravě OK2WYK Kaštánek Martin Bělisko 749 592 31 JN89BN A
Nové Město na Moravě OK2CMX Krčál Ondřej Masarykova 225 592 31 ondrej.krcal@po JN89BN A
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Nové Město na Moravě OK2BGF Kučera Tomáš Luční 1316 592 31 JN89BN A
Nové Město nad Metují OK1MFK Kopal František Rezecká 1163 549 01 JO80BI A
Nové Město nad Metují OK1ABE Ing. Kubeček Josef Jestřebí 57 549 01 ok1abe@worldmaJO80CI A
Nové Město nad Metují OK1BWF Ing. Lipenský Ladislav T.G.Masaryka 45 549 01 A
Nové Město nad Metují OK1MOY Macháně Otto U letiště 228 549 02 JO80BI A
Nové Město nad Metují OK1AXG Ing. Suchánek Bohumil Vrchoviny 113 549 01 JO80BI A
Nové Město pod Smrke OK1ANJ Ing. Stikarovský Jindřich Jindřichovice pod Smrk 463 65 moldan@atlas.cz A
Nové Strašecí OK1ZVL Ledvinka Vladimír Mšecké sídliště 823 271 01 JO60WD A
Nové Veselí OK2PAX Dvořák Jaroslav U kapličky 257 592 14 ok2pax@tiscali.czJN79WM A
Nové Veselí OK2PDC Foltin Josef Nová 186 592 14 josef.foltin@worldonline.cz A
Nové Veselí OK2PKL Ing. Musil Antonín Bohdalovská 205 592 14 JN79WM A
Nový Bor OK1WNB Tichna Jaroslav Hřebenka 891 473 01 JO70GS A
Nový Bor OK1MPX Trojan Zbyněk Dvořákova 638 473 01 ok1mpx@qsl.net JO70GS A
Nový Bydžov OK1WEN Ing. Javůrek Václav P.O.Box 49 504 01 wendl@quick.cz JO70RF A
Nový Hrozenkov OK2JOW Orság Jiří č.p. 494 756 04 A
Nový Jičín OK2CHB Baar Hugo Na Prachárně 8 741 01 JN99AO A
Nový Jičín OK2SHB Baar Hugo Na Prachárně 8 741 01 JN99AO A
Nový Jičín OK2TDR Dobeš Richard Beskydská 81 741 01 A
Nový Jičín OK2WM Javorka Karel Skalky č.21 741 01 javorka@quick.czJN89XN A
Nový Jičín OK2UVX Mgr. Loučka Oldřich Myslbekova 8 741 01 oldlou@email.cz JN99AO A
Nový Jičín OK2ZM Ing. Luba Miroslav U Jičínky 4 741 01 JN99AO A
Nový Jičín OK2PM Malý Karel Fibichovo nám. 25 741 01 ok2pm@qsl.net JN99AO A
Nový Malín OK2SYS Heger Josef č.p. 386 788 03 JN89MX A
Nymburk OK1UPB Burýšek Pavel Sadová 2113 288 03 pavelburýšek@seJO70ME
Nymburk OK1CLZ Kratochvíl Zdeněk U hřiště 1800 288 00 JO70ME A
Nymburk OK1MVJ Motyčka Vojtěch Růžová 2123 288 02 JO70ME A
Nymburk OK1ANW Salava Václav Všechlapy č.49 288 02 A
Nymburk OK1FUK Uher Kamil Letců R.A.F. 1934 288 02 JO70ME A
Nýřany OK1DD Hradecký Josef Vochov č.118 330 23 JN69PS A
Nýřany OK1CDG Krejčí Milan G.Holeky 603 330 23 JN69OR A
Odry OK2BVA Komínek Ivan Pod lesem č.8 742 35 JN89VQ A
Odry OK2BHM Lux Erich Polní 21 742 35 JN89WQ A
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Odry OK2OR Pajurek Rudolf U nemocnice 7 742 35 JN89VQ A
Odry OK2WAZ Šíma Dominik Sokolovská 4 742 35 A
Okříšky OK2BGA Caha Vladimír Číchov 9 675 21 vlaha@volny.cz JN79VG A
Oleška OK1FRA Drbal Josef č.p. 67 281 62 A
Olešnice u Rychnova n OK1UBA Hovorka Martin Olešnice 125 517 36 JO80BD A
Olomouc OK2BOV RNDr Bláha Rudolf Štítného 29 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2UFW Ing. Buksa Jaromír Beneše Třebízského 3 772 00 JN89PO A
Olomouc OK2TOD Dočkal Oldřich Masarykova třída 22 772 00 A
Olomouc OK2BNT Ing. Doležal Ladislav Jiráskova 11 772 00 ladol@tunw.upol. JN89PO A
Olomouc OK2PXW Dostál Radek Matěje z Janova 11 772 00 dostalradek@se JN89PO A
Olomouc OK2VWX Dostál Ivo Vídeňská 11 772 00
Olomouc OK2UWJ JUDr. Fuksík Josef Sienkiewiczova 5 779 00 JN89ON A
Olomouc OK2WDT Grepl Lukáš Trnkova 12 779 00 L.Grepl@sh.cvut. JN89PN A
Olomouc OK2BMB Hanák Antonín Jílová 23 779 00 ok2bmb@quick. JN89OO A
Olomouc OK2CHI Hučínová Lenka Holečkova 34 779 00 lelahu@volny.cz JN89ON A
Olomouc OK2VWF Janek Milan Husitská 22 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2BDU Jankovič Milan Werichova 31 779 00 JN89ON A
Olomouc OK2LET Kalousek Vítězslav Politických vězňů 568/ 779 00 vitakal@email.cz JN89OO A
Olomouc OK9DAL Kedzior Tomáš Dalimilova 6 772 00 t-kedzior@seznamJN89OP N
Olomouc OK2IKL Kleisl Ladislav Kmochova 10 779 00 A
Olomouc OK2BOB Křenek Bohumil Kmochova 5 779 00 KrenekB@seznamJN89OO A
Olomouc OK2UBW Ing. Kylsán Pavel Lazecká 48 779 00 ok2ubw@sezna JN89PO A
Olomouc OK2MTM Ing. Mádr Tomáš Kateřinská 6 772 00 ok2mtm@seznam.cz A
Olomouc OK2PTP Michal Vratislav Bezručova 4 772 00 v.michal@email.cz A
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Olomouc OK2SML MUDr Minařík Lubomír Štítného 12 779 00 JN89ON A
Olomouc OK2XMM Moláček Miroslav Politických vězňů 11 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2VWM Palla Milan Charkovská 5 772 00 A
Olomouc OK2SPQ Polzer Petr Smetanova 8 772 00 A
Olomouc OK2BQC Pospíšil Jaroslav I.P.Pavlova 40 779 00 A
Olomouc OK9XPM Provázek Michal Vojanova 850/6 779 00 ok9xpm@seznam.cz
Olomouc OK2HBR Ing. Puchinger Zdeněk B.Martinů 30 779 00 JN89PP A
Olomouc OK2KOV Radioklub Uni Palackého koleje B.Václavka 17.lis772 00 ladol@tunw.upol.cz
Olomouc OK2PSJ Salinger Jan Dobrovského 23 772 00 JN89OO A
Olomouc OK2PQS Sanetrník Robert Karafiátova 4 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2JSO Mgr. Sychrava Jan Rošického 16 779 00 ok2jso@wo.cz JN89OO
Olomouc OK2BWU Šianský Svatoslav Werichova 15 779 00 A
Olomouc OK2BUH Šperlín Miroslav Ovesná 16 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2WNR Mgr. Šuba Richard Wellnerova 18 779 00 A
Olomouc OK2SMA Ing. Švanda Ludvík Českobratrská 7 779 00 JN89ON A
Olomouc OK2VLJ Vrtěl Rudolf Brněnská 38 779 00 JN89ON A
Olomouc OK2BMV Vymazal Marek Einsteinova 36 779 00 JN89OO A
Olomouc OK2VBZ Vysoudil Radek 17.listopadu 58 772 00 A
Olomouc - Hodolany OK2WE Spilka Oldřich Příčná 4 772 00 JN89PO A
Olomouc - Holice OK2XAS Škvor Alois Staškova 3 783 71 JN89PN A
Olomouc - Nové Sady OK2PWX Ing. Schubert Jaroslav Českobratrská 58 779 00 schubert@radloff JN89PO A
Olomouc 9 OK2SO Svozil Miloslav Žilinská 14 779 00 A
Olšany OK2PGJ Janoušek Jiří č.p. 144 789 62 jiri.janousek@rps JN89KX A
Ondřejov 266 OK1HH Ing. Janda František Guthova 266 251 65 ok1hh@qsl.net JN79JV A
Opatovice nad Labem OK1MAS Ansorge Rudolf Stéblová 55 533 45 JO70UC A
Opava OK2ILA MUDr Dostál Jan Veleslavínova 37 746 01 ok2ila@seznam.cJN89WW A
Opava OK2BUP Fiala Jaroslav Haškova 8 746 01 JN89WW A
Opava OK2JHG Hoblík Jiří Jasmínová 533/23 746 01 jiri.h@volny.cz JN89WW A
Opava OK2PMS Kimmel Jiří Haškova 4 746 01 ok2pms@seznamJN89WW A
Opava OK2VCT Kimmel Jiří Haškova 4 746 01 JN89WW A
Opava OK2PXD Kolba Zdeněk Annenská 7 746 01 JN89WW A
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Opava OK2VYM Krejčiřek Radomír Těšinská 14 746 01 JN89WW A
Opava OK2VPI Kvítek Josef Ostrožná 8 746 01 kvitekjosef@seznJN89WW A
Opava OK2LF Lupač František Dostojevského 41 746 01 flupac@quick.cz JN89WW A
Opava OK2SJC Štěrba Josef Karlovecká 42 747 07 JN89WW A
Opava - Kateřinky OK2TBE Berka Tomáš Rolnická 7 747 05 JN89WW A
Opava - Malé Hoštice OK2TPQ Pavera Tomáš Sportovní 28 747 05 tpavera@email.czJN89XW A
Opava 1 OK2BSH Pravda Miroslav Rybářská 84 746 01 JN89WW A
Opava 5 OK2SFO Hloušek František Holasická 26 747 05 JN89WW A
Opava 5 OK2MOA Mudroch Jan Štefánikova 4 747 05 ok2moa@sezna JN89WW A
Opava 5 OK2SSJ Sýkora Jiří E.Beneše 26 747 05 JN89WW A
Opočno OK1NSX Pavlíček Jaroslav Krátká 608 517 73 JO80BG A
Orlík nad Vltavou OK1XDR Štrajt Jiří Staré Sedlo 174 398 07 parez.orlik@tisc JN79CM A
Orlová OK2BTI Sagitarius Jaroslav Lidická 80 735 11 JN99FU A
Orlová - Lutyně OK2UYG Knězek Karel Masarykova 1006 735 14 ok2uyg@qsl.net JN99FU A
Orlová - Lutyně OK2IJL Lukeš Jiří Masarykova 1017 735 14 A
Orlová - Lutyně OK2BSO Vyrbica Petr Polní 966 735 14 JN99FU A
Orlová 4 OK2UKG Pollak Roman Energetiků 942 735 14 JN99FU A
Osice OK1VD Ing. Dušánek Václav č.p. 14 503 26 vezas@wo.cz JO70UD A
Oslavany OK2BLH Ing. Ondráček Karel Hlavní 90 664 12 A
Ostrá OK1JQD Němec Jaroslav č.p. 180 289 22 JO70KE A
Ostrava OK2BLD Ing. Duda Ladislav Proskovická 65 700 30 JN99CS A
Ostrava OK2HZ Ing. Goněc Jaromír Čs.exilu 9/479 708 00 JN99CT A
Ostrava OK2XIT Ing. Holenda Jan A.Bejdové 1791 708 00 JN99BU A
Ostrava OK2SKO Ing. Kanich Oto Korunní 17/1 709 00 JN99DU A
Ostrava OK2MCL Krejčí Lukáš Vyškovická 174 700 30 lukaskrejci@volnyJN99CS A
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Ostrava OK2MSW Lacký Zdenek J.Herolda 1564 700 30 JN99DS A
Ostrava OK2NN Mutina Jiří Na luhu 5 720 00 JN99DS A
Ostrava OK2BJ Novák Slavomír Nad vodárnou 36 713 00 snovak@volny.czJN99EU A
Ostrava OK2BOT Popiolek Jaromír Jana Maluchy 11/128 700 30 ok2bot@oil.cz A
Ostrava OK2SAD Smolka Milan Havlíčkovo nám. 730 708 00 ok2sad@volny.czJN99CT A
Ostrava OK2VA Ing. Stýblo Miloslav Vdovská 23 712 00 mstyblo@cbox.czJN99DU A
Ostrava OK2INW Večeřa Vítězslav Hliněná 815 724 00 ok2inw@seznam JN99CS A
Ostrava OK2UJC Ing. Vodička Jan Ostrčilova 13 702 00 A
Ostrava - Bělský les OK2SFP Ing. Filip Jaroslav B.Četyny 6 700 30 ok2sfp@seznam. JN99DT A
Ostrava - Bělský les OK2BQZ Janošek Jaroslav Jiřího Herolda 1562/6 700 30 JN99DS A
Ostrava - Dubina OK2TSE Ing. Gregor Milan J.Matuška 34 700 30 milangregor@vol JN99CS A
Ostrava - Dubina OK2VYG Ing. Knězek Alexandr Fr.Formana 37/240 700 30 ok2vyg@qsl.net JN99CS A
Ostrava - Heřmanice OK2ZAE Kurleto Jan Brigádnická 21 713 00 A
Ostrava - Hrabůvka OK2PSE Svoboda Pavel Al.Kučery 13/1247 700 30 pavel.svo@seznaJN99DS A
Ostrava - Hrabůvka OK2BSN Ševčík Dalibor mjr.Nováka 39 700 30 JN99DS
Ostrava - Jih OK2ACM Ing. Svoboda Marek Cholevova 35 700 30 JN99DS A
Ostrava - Kunčice OK2OU Ing. Šturm Arnošt Bednářská 18 719 00 JN99DT A
Ostrava - Polanka OK2MII Sýkora Břetislav Oblouková 192 725 25 be.ta@tiscali.cz A
Ostrava - Poruba OK2SZD Ing. Dumal Zbyněk Šoupala 1597/5 708 00 zdumal@volny.czJN99BU A
Ostrava - Poruba OK2SVL Frýza Jaroslav Marie Majerové 1649 708 00 ok2svl@seznam. JN99CU A
Ostrava - Poruba OK2UQQ Hofírek Radek Opavská 803/77 708 00 ok2uqq@seznamJN99CT A
Ostrava - Poruba OK2TMO Ing. Jamrož Milan Spartakovců 1150 708 00 A
Ostrava - Poruba OK2BTL Navrátil Josef Žilinská 1361 708 00 JN99CT A
Ostrava - Poruba OK2BK Novák Josef 1.čsl.arm.sboru 1302 708 00 josef.novak@centrum.cz A
Ostrava - Poruba OK2MOO Pekař Miroslav Otakara Jeremiáše 197708 00 ok2moo@volny.c JN99BU A
Ostrava - Poruba OK2RN Psotka Leo V zahradách 87 708 00 leo.psotka@fnspoJN99BT A
Ostrava - Poruba OK2KOS Radioklub Poruba Havlíčkovo nám. 741/12708 00 ok2kos@seznam JN99CT
Ostrava - Poruba OK2KQM Radioklub VŠB-TU Ostrav17.listopadu 15 708 33 ok2kqm@seznamJN99BT
Ostrava - Poruba OK2SDX Roreček František Oty Synka 1814/6 708 00 JN99BU A
Ostrava - Poruba OK2BMU Ing. Ságl Ivan Fr.Čechury 4468 708 00 ok2bmu@qsl.net A
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Ostrava - Poruba OK2VSF Ing. Schindler Ferdinand Šmidkeho 1800 708 00 A
Ostrava - Poruba OK2XWH Toman Martin Ježková 1343/2 708 00 JN99CT A
Ostrava - Poruba OK2BJG Walach Ondřej Sokolovská 1217/44 708 00 JN99CT A
Ostrava - Přívoz OK2VXL Racek Jan Newtonova 32 702 00 A
Ostrava - Třebovice OK2RZ Král Jiří Krameriova 5178 722 00 kral@printo.cz JN99BS A
Ostrava - Výškovice OK2UCC Škarpa Jiří Staňkova 225/29 700 30 JN99CS A
Ostrava - Zábřeh OK2UMP Ing. Persich Martin Moravská 88 700 30 persich@sezna JN99DT A
Ostrava 1 OK2FYM Ambrož Ladislav Hornopolní 39 702 00 JN99DU A
Ostrava 1 OK2JGI Ing. Götz Jan Mánesova 11/3006 702 00 ok2jgi@applet.cz JN99DU A
Ostrava 1 OK2BRJ Navrátil Petr Mánesova 14 702 00 JN99DT A
Ostrava 1 OK2BEA Ing.P Pokorný Miroslav Bráfova 4 702 00 A
Ostrava 2 OK2SWD Ing. Hanák Dušan Šafaříkova 14 702 00 JN99DU A
Ostrava 2 - Heřmanice OK2HMS Štenda Milan Domažlická 597/12 713 00 JN99EU A
Ostrava 3 OK2IRO Ing. Rokyta Pavel Gončarova 3 700 30 JN99CS A
Ostrava 3 OK2BAT Tanistra Jiří Výškovická 108 700 30 A
Ostrava 8 OK2WHG Chodura Viktor R.Prchaly 247 708 00 JN99BU
Ostrava 8 OK2EZ Karasz Martin Hlavní třída 1027/47 708 00 ok2ez@atlas.cz JN99CT A
Ostravice OK9PDK Putala Josef č.p. 177 739 14 putala@seznam.cz N
Ostrov nad Ohří OK1CTA Kilík Tomáš S.K.Neumanna 991/22 363 01 JO60LH A
Ostrov nad Ohří OK1VMK Klusák Miroslav Hlavní třída 800/60 363 01 JO60LH A
Ostrov nad Ohří OK1LU Langmüller Josef Lidická 1215/9 363 01 JO60LH A
Ostrov nad Ohří OK1TVR Reiser Vilém Lidická 1333 363 01 JO60LH A
Ostrov nad Ohří OK1ZVP Václav Petr Májová 815 363 01 A
Otaslavice OK2CKJ Ing. Kaláb Josef č.p. 485 798 06 josef.kalab@seznam.cz A
Otice OK2SPO Paclt Jan K Rybníčkům 350 747 81 JN89WV A
Otrokovice OK2BQR Blažek František Trávníky 1182 765 02 JN89SE A
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Otrokovice OK2ZMB Brázdil Milan Nádražní 1612 765 02 JN89SE A
Otrokovice OK2IJH Dr. Hradil Jaroslav K.H.Máchy 4 765 02 jaroslavhradil@ceJN89SE A
Otrokovice OK2HDQ Ing. Janíček Vladimír Družstevní 1311 765 02 JN89SF A
Otrokovice OK2BKJ Klapil Josef Dvořákova 526 765 02 JN89SE A
Otrokovice OK2ZMI Kučera Miroslav Jabůrkové 1424 765 02 JN89SE
Otrokovice OK2XRW Kuchař Richard Trávníky 1219 765 02 ok2xrw@volny.czJN89SE A
Otrokovice OK2PMV Molák Václav Trávníky 1231 765 02 JN89SE A
Otrokovice OK2PDH Ing. Rajnoch Karel Tylova 1203 765 02 JN89SE A
Otrokovice OK2ZYZ Štěpáník Petr tř.Odboje 868 765 02 JN89SE A
Otrokovice 2 OK2JQR Blažek František P.O.Box 47 756 02 JN89SE A
p.Karlštejn OK1MMX Polanský Alexandr Mezouň č.p.81 267 18 JO70CA A
p.Karlštejn OK1MTQ Polanský Miroslav Mezouň č.p.81 267 18 JO70CA A
p.Křtiny OK2WY Ing. Holý Jiří Březina 55 679 05 ok2wy@qsl.net JN89JG A
Pacov OK1ASJ Plášil Jaroslav P.O.Box 29 395 01 JN79LL A
Pacov OK1HWB Plášil Michal P.O.Box 29 395 01 ok1hwb@yahoo.cJN79LL A
Pačejov OK1ZZZ Přibyl Karel Nádraží 206 341 53 JN69TJ A
Palkovice 1 OK2PSB Smékal Petr č.p. 156 739 41 ok2psb@quick.czJN99DP A
Palkovice 1 OK2TRZ Zajac Radomír č.p. 645 739 41 JN99DP A
Pardubice OK1MUK Ing. Bacík Karel Brožíkova 436 530 09 JO70VB A
Pardubice OK1PNA Bareš Michal Arnošta z Pardubic 261530 02 JO70VA A
Pardubice OK1MBR Bláha Rudolf K rozvodně 95 530 09 rublaton@seznamJO70VB A
Pardubice OK1JDF Dobiáš Jiří Palackého 2548 530 02 A
Pardubice OK1TDO Dvořák Daniel Sakařova 81 530 03 ok1tdo@volny.cz JO70VA A
Pardubice OK2BRV Ing. Fajmon Václav Na záboří 47 530 02 fajmon@fajmon.cJO70VA A
Pardubice OK1ISW Farkaš Pavel nám.9.května 192 533 51 pavel.farkas@sezJO70UB A
Pardubice OK1MIN Henzl Pavel Na drážce 1500 530 03 A
Pardubice OK1CPU Heřmánek Miloslav U zámečku 465 530 03 JO70VA A
Pardubice OK1MHZ Heřmánek Miloslav U zámečku 465 530 03 JO70VA A
Pardubice OK1ZDT Houfek Zdeněk Erno Košťála 957 530 12 ok1zdt@quick.cz JO70VA A
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Pardubice OK5AA Ing. Hrdý Pavel Kunětická 106 530 09 OK1FRY@cmail. JO70VB A
Pardubice OK1VHN Janeba Denis Na Drážce 349 530 03 JO70VA A
Pardubice OK1DOZ Jánský Bedřich Družby 337 530 09 JO70VA A
Pardubice OK1VDJ Jánský Bedřich Družby 337 530 09 JO70VA A
Pardubice OK1NPA Kohout Petr K blahobytu 2403 530 02 ok1npa@volny.cz A
Pardubice OK1ZAT Kohout Pavel K blahobytu 2403 530 02 ok1zat@volny.cz A
Pardubice OK1KX Krtička Karel Družby 342 530 09 JO70VB A
Pardubice OK1TBA Kučera Vlastimil Kunětická 100 530 09 JO70VB A
Pardubice OK1XQD Kumpán Václav Zajíčkova 935 530 03 vac.kum@send JO70VA A
Pardubice OK1UKZ Kyncl Zdeněk ČSA 2365 530 02 JO70UA A
Pardubice OK1CMD Lebeda Luboš Havlíčkova 1960 530 02 ok1cmd@atlas.czJO70VA A
Pardubice OK1-35874 Mrkvička Josef Holubova 922 530 03 JO70VA
Pardubice OK1ADT Novák Pavel Ve Stezkách 124 530 03 JO70VA A
Pardubice OK1TPW Panuška Ivan V Ráji 1878 530 02 ok1tpw@post.cz JO70VA A
Pardubice OK1AIT Pilař Jaromír kpt.Bartoše 409 530 09 JO70VB A
Pardubice OK1MUA Poláček Břetislav K Hladíkovu 249 530 06 polacek.design@tiscali.cz
Pardubice OK1ND Přerovský Miroslav Gorkého 1545 530 02 JO70VA A
Pardubice OK1NE Ing. Reitmayer Julius U zámečku 934 530 03 ok1ne@era.cz JO70VA A
Pardubice OK1FAP Rybín Bohumil Kostěnice 147 530 02 JO70WA A
Pardubice OK1FWI Rybnikár Pavel Závodu Míru 1858 530 02 A
Pardubice OK1ULK Ing. Sádovský Ivan Družby 336 530 09 JO70VB A
Pardubice OK1ULL Bc. Sádovský Petr Jungmannova 2557 530 02 JO70VA A
Pardubice OK1CIS Ing. Salavec Jiří U Josefa 111 530 09 sali@mybox.cz JO70VB A
Pardubice OK1SRD Ing. Šroll Josef Sokolovská 2731 530 02 ok1srd@qsl.net JO70VA A
Pardubice OK1MSJ Švejda Jiří Mandysova 498 530 03 JO70VA A
Pardubice OK1ZHS Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 530 02 svihlj1@fel.cvut. JO70VA A
Pardubice OL1P Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 530 02 svihlj1@fel.cvut.cz
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Pardubice OK1SAT Tichý Richard Staňkova 1311 530 02 JO70VA A
Pardubice OK1PUJ Udržal Jan L.Malé 822 530 12 JO70VA A
Pardubice OK2URV Vaněk Roman P.O.Box 12 530 12 ok2urv@nagano.cz A
Pardubice OK5E via OK1NE ERA a.s. Průmyslová 387 530 03 ok1ne@era.cz, w JO70VA
Pardubice OK5ERA via OK1NE ERA a.s. Průmyslová 387 530 03 ok1ne@era.cz, w JO70VA
Pardubice OK1ZN Ing. Závodský Jaromír Jungmannova 2555 530 02 jaromir.zavodsky@JO80AC A
Pardubice - Rosice n L. OK1THR Hanousek Miloslav Salavcova 76 533 51 A
Pardubice 2 OK1XAV Kozlík Otakar Hostovice 56 530 02 A
Pardubice 2 OK1XEW Kozlík Lukáš Hostovice 56 530 02 A
Pardubice 9 OK1AI Skoták Lubomír Ležáků 353 530 09 JO70VA A
Paskov OK2BJX Firek Jan Nár.odboje 268 739 21 JN99DR A
Paskov OK2XJC Miroš Petr Fučíkova 319 739 21 JN99DR A
Pavlice OK2BCN Runkas Pravoslav č.p. 165 671 56 JN78WX A
Pečky OK1NAW Tecl Jaromír Švermova 618 289 11
Pelhřimov OK1FXK Císař Vítězslav Sázava 61 393 01 ok1fxk@atlas.cz JN79QJ A
Pelhřimov OK1-35559 Novák Marek Třída legií 1005 393 01 fleg@quick.cz
Pernarec OK1IAY Aksamit Miroslav Černovice 8 330 36 A
Pernštejn OK1AQB Neuberg Jan Hlavní 18 431 63 JO60NJ A
Pernštejn OK1VTO Török František Údolní 110 431 63 JO60NJ
Petrov OK1XPP Pokorný Pavel Hlavní 22 252 81 JN79FV A
Petrovice OK1-35892 Vávra Tomáš Obděnice 24 262 55 vavriduch@seznam.cz
Petřvald OK2BRD Ing. Dadok Jiří U letiště 1464 735 41 JN99ET A
Písek OK1AJU Bartoš Jiří Dr.M.Horákové 1642 397 01 A
Písek OK1HCC Kapitán Václav Truhlářská 2160 397 01 JN79BH A
Písek OK1ZML Leistner Milan Třebízského 403 397 01 leisner@volny.cz JN79BH A
Písek OK1PR Říha Ivan U výstaviště 285 397 01 A
Písek OK1HTP Mgr. Tomanová Hana Zborovská 1128 397 01 JN79BH A
PL-44-300 Wodzislaw SOK8PKM Kucza Boguslaw Pszowska 23 JO90FA
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Planá u Mar. Lázní OK1MZB Binder Zdeněk Komenského 717 348 15 z.binder@worldonJN69IU A
Planá u Mar. Lázní OK1MBL Borišinec Lubomír Fučíkova 480/2 348 15 JN69IU A
Plesná OK8SAX Momot Dieter Kaštanová 169 JO60EF
Plzeň OK1UEB Benedikt Jiří Turistická 12 323 17 JN69QS A
Plzeň OK1CVP Červený Václav Janáčkova 47 323 22 JN69QS A
Plzeň OK1FM Ing. Gütter Milan Karafiátová 23 326 00 ok7gu@ges.cz
Plzeň OK1HAB Haberzettl Josef Plachého 4 301 25 A
Plzeň OK1WIP Hlaváč Miroslav Macháčkova č.8 318 09 ok1wip@volny.c JN69PR A
Plzeň OK1AUK Hudec Jozef Na Líše 30 326 00 JN69RR A
Plzeň OK1AVP Janovský Jan Tachovská 1 323 25 JN69QS A
Plzeň OK1PGS Ing. Juřena František Manětínská 19 323 00 ok1pgs@nagano JN69RS A
Plzeň OK1UEK Karlovec Ondřej Macháčkova 8 318 09 JN69PR A
Plzeň OK1UGE Kasl Pavel Motýlí 24 326 00 A
Plzeň OK1ZDA Kohout Luboš Toužimská 24 323 34 JN69QS A
Plzeň OK1ZJL Lonský Jiří Boettingerova 16 301 01 JN69QR A
Plzeň OK1MAQ Lukáš Jan Žižkova 61 301 00 Jan.Lukas@seznam.cz
Plzeň OK1PUK Muknšnábl Michal Sokolovská 52 323 14 mmuki@email.cz JN69QS A
Plzeň OK1PUL Muknšnábl Pavel Sokolovská 70 323 14 muki@email.cz JN69QS A
Plzeň OK1EO Novák Jaroslav Jetelová č.5 301 55 JN69RR A
Plzeň OK1NP Paleček Jan Brněnská 13 323 00 JN69QS
Plzeň OK1MPF Petrášek Martin Sokolovská 139 323 19 JN69QS A
Plzeň OK1PF Ing. Petrášek Petr Sokolovská 139 323 19 JN69QS A
Plzeň OK1MPI Plánička Martin Nade Mží 14 318 05 JN69QS A
Plzeň OK1DRQ Pok Pavel Sokolovská 59 323 12 ok1drq@quick.c JN69QS A
Plzeň OK1TEP Ing. Pokorný Tomáš Macháčkova 8/27 318 09 ok1tep@seznam.JN69PR A
Plzeň OK4JR Rýmus Jaroslav Ke Kukačce 1 312 05
Plzeň OK1VKZ RNDr Šigut Zdeněk Křimická 13 318 05 JN69QR A
Plzeň OK1TZX Šíp Vladislav U jam č.18 323 24 JN69QS A
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Plzeň OK1MZT Téra Zdeněk Blatenská 8 326 00 A
Plzeň OK1VEC Ing. Todl Jiří Farského 13 326 00 todl.ok1vec@c-box.cz A
Plzeň OK1SFT Ing. Topinka František Pod rozhlednou 41 312 19 JN69RS A
Plzeň OK1-35894 Treml Karel Čechova 18 301 00 JN69QR
Plzeň OK1IVU Veselý Vladimír E.Krásnohorské 21 323 11 ok1ivu@nagano.cJN69QS A
Plzeň OK1LV Vitík Ladislav Plaská třída 37 323 27 ok1lv@telecom.c JN69QS A
Plzeň OK1DNG Ing. Vlčka Jiří U Velkého rybníka 23 301 62 JN69QS A
Plzeň OK1ALZ Výstup Josef Zábělská 23 312 11 JN69RR A
Plzeň OK1IWP Wanková Alena Na Hačkách 3 326 00 A
Plzeň OK1MZM Zimmermann Miloš Macháčkova 35 318 09 ok1mzm@naganoJN69PR A
Plzeň OK1MZN Zimmermann Miloš Macháčkova 35 318 09 JN69PR A
Plzeň - Radčice OK1JRA Goesl Tomáš Stromková 256 322 03 tgoesl@seznam.cJN69QS A
Plzeň - Skvrňany OK1OUE Radioklub - SOUE OK1O Vejprnická 56 - pavilon 318 02 JN69QR
Plzeň - Vinice OK1FRZ Szobonya Vladimír Brněnská 17 323 00 JN69QS A
Plzeň 1 OK1POS Špaček Oldřich Lidická 78 323 22 JN69QS A
Plzeň 1 OK1JMX Větrovec Miroslav P.O.Box 107 304 07 mvetrovec@sezn JN69PR A
Plzeň 1 OK1IVW Werner Vlastimil Tachovská 49 323 25 JN69QS A
Poběžovice u Přelouče OK1FDN Rudolf František č.p. 39 535 01 JN79TX A
Podbořany OK1AR Říha Zdeněk Partyzánská 94 441 01 ok1ar@seznam.cJO60RF A
Podbořany OK5AR Říhová Marie Partyzánská 94 441 01
Podbořany OK6AR Říhová Zdeňka Palackého 687 441 01
Podbořany OK1SMY Smolka Miroslav Zlovědice 13 441 01 JO60QG A
Poděbrady OK1NJC Ing. Čepelák Jiří Lidická 791 290 01 ok1njc@centrum.JO70ND A
Poděbrady OK1HX Ing. Hozman Jaroslav Husova 372 290 01 JO70ND A
Poděbrady OK1IK Ing. Juranek Vladimír nám.T.G.Masaryka 141290 01 vjuranek@shaw.ca
Poděbrady II OK1YB Hozmanová Věra Husova 372 290 01 JO70ND A
Poděbrady II OK1STN Kostka Jiří Hellichova 244 290 01 kostka@applet.czJO70ND A
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Poděbrady II OK1WKP Weiss Jiří Čihákova 405 290 01 JO70ND A
Polanka nad Odrou OK2MTV Tomášek Vladimír U Cihelny 814 725 25 JN99BS A
Polevsko OK1FHI Štolfa Radek č.p. 187 471 16 ok1fhi@quick.cz JO70GS A
Police nad Metují OK1MRI Ing. Řehák Miloš Fučíkova 325 549 54 JO80CM A
Police nad Metují OK1-33274 Spudich Jiří 17.listopadu 313 549 54 JO80CN
Police nad Metují OK1CPS Žižka Arnošt ČD 123 549 54 A
Polička OK1MAG Dvořák Karel Mánesova 744 572 01 A
Polička OK1MAW Havlík Vladimír Družstevní 129 572 01 medtour@iol.cz A
Polička OK1DLS Štefka Miloslav Eiseltova 287 572 01 A
Polná OK2CJM Petschenkov Marie Alej svobody 913 588 13 JN79UL A
Poříčany OK1TDU Kubálek David Za vrcholem 427 289 14 ok1tdu@qsl.net A
Postřekov OK1QS Stoklasa Jiří č.p. 214 345 35 JN69JL A
Postřelmov OK2CRK Ing. Král Radoslav U Mýta 448 789 69 kralr@mep.cz JN89KV A
Postřelmov OK2ULP Ing. Pek Ladislav Sadová 473 789 69 pek@mep.cz A
Povrly OK1DZR Ing. Pěkný Luděk 5.května 22 403 32 ok1dzr@qsl.net JO70CQ A
Povrly OK1JFP Pěkný Pavel 5.května 224 403 32 JO70CQ A
Pozlovice OK2PLK Ing. Kolařík Luděk Hlavní 53 763 26 ok2plk@qsl.net JN89VD A
Praha OK7ST Matyáš Karel Čimelická 957 142 00
Praha - Kunratice OK1UKV Skalník Jaroslav K Verneráku 15 148 00 ok1ukv@volny.c JO70FA A
Praha 1 OK1CRA Český radioklub P.O.Box 69 113 27 A
Praha 1 OK1XOT Dratva Tomáš Újezd 44 118 00 tomas.dratva@ct.cz A
Praha 1 OK1AWH Hrnčiřík Bohuslav Vítězná 16 118 00 awh@awh.cz JO70EB A
Praha 1 OK1WUA Chykulay Boris Vinohradská 1- P.O.Bo 110 00 info@aboutme.cz A
Praha 1 OK1DAI Jelínek Antonín U Dobřanských 5/271 110 00 A
Praha 1 OK1POY Pokorný Václav Kaprova 10/45 110 00 JO70FC A
Praha 1 OK5SCT Radioklub JUNÁKA Senovážné náměstí 24 116 47 hkvs@volny.cz JO70FB
Praha 1 OK1ASG Rubeš Antonín Křížovnická 8 110 00 ok1asg@termite JO70FC A
Praha 1 OK1DMU Ing. Škácha Jiří Petrské nám. 1 110 00 skachaj@centru JO70FB A
Praha 1 OK1PBO Škácha Pavel Petrské nám. 1 110 00 A
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Praha 1 - Staré Město OK1ASL Ing. Antony Viktor Kaprova 14/42 110 00 asl@quick.cz JO70FC A
Praha 10 OK1BAH Ing. Bednář Jiří Nosická 10 100 00 JO70FB A
Praha 10 OK1FET Běhal Vladimír Kolonie u obecní ciheln 108 00 ok1fet@seznam.cJO70GB A
Praha 10 OK1VIT Bláha Jiří Průběžná 57 100 00 JO70FD A
Praha 10 OK1OB Brenčík Štefan Průběžná 1033/4 100 00 JO70FB A
Praha 10 OK1XZB Brož Zdeněk Na Míčánkách 11 101 00 A
Praha 10 OK1FRN Děkan Martin U Kombinátu 414/11 100 00 dema@seznam.cJO70GB A
Praha 10 OK1MD Ing. Doucha Mladoš Kodaňská 87 101 00 mdoucha@volny.cz A
Praha 10 OK1HJ Havel Stanislav Bělocerkevská 1048/5 100 00 A
Praha 10 OK1LAH RNDr.Havlíček Ladislav Bělocerkevská 15 100 00 JO70FB
Praha 10 OK1XBK Horák Jiří Hradešínská 33 101 00 A
Praha 10 OK1CP Hříbal Ivan Azalková 1137 102 00 JO70GB A
Praha 10 OK1DGT Hušek Zdeněk Hornoměcholupská 951102 00 A
Praha 10 OK5MK Korda Martin Ve Slatinách 3243/1 106 00 A
Praha 10 OK1ZUB Koten Vojtěch Káranská 376/5 108 00 ok1zub@email.czJO70GB A
Praha 10 OK1VYK Krákora Jiří Brigádníků 1497/307 100 00 ok1vyk@volny.cz JO70GB A
Praha 10 OK1FCF Kroutil Jiří Slunečnicová 1 106 00 JO70FB A
Praha 10 OK1FEK Ing. Krsek Jaroslav Tuchorazská 423/3 108 00 JO70GB A
Praha 10 OK1DAV Liška Oldřich Strašnická 870/16 102 00 O.Liska@seznamJO70GB A
Praha 10 OK1ZMO Marisko Otto Nad Úžlabinou 32/451 108 00 JO70GB A
Praha 10 OK1DAK Ing. Mašek Vladimír Na groši 14/1169 102 00 vladimir.masek@ JN79DW A
Praha 10 OK1WPM Müllerová Petra Hostivařská 34 102 00 JO70GB A
Praha 10 OK1HBB Novotný Jiří Livornská 424 109 00 A
Praha 10 OK1MP Ing. Prostecký Miloš Za Lázeňkou 503 107 00 ok1mp@volny.cz JO70FC A
Praha 10 OK1SFR Protiva Pavel Novorossijská 5 100 00 ok1sfr@qsl.net JO70FB A
Praha 10 OK1DMW Svejkovská Milena Tenisová 961/9 102 00 A
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Praha 10 OK1DCM Ing. Svejkovský Jiří Tenisová 961/9 102 00 A
Praha 10 OK1KI Šebestová Milada Veronské nám. 382 109 00 JO70GB A
Praha 10 OK1HPS Šemelík Miroslav Nad Úžlabinou 453 108 00 A
Praha 10 OK1ISC Šípek Ivo Na Křivce 1307/70 101 00 JO70FB A
Praha 10 OK1DNW Ing. Šolc Jaroslav Tesaříkova 5 100 00 A
Praha 10 OK1DID Štěpančík Vladimír V dolině 1155/2 101 00 A
Praha 10 OK1TOT Ton Ondřej Ovčárská 5 108 00 toon@email.cz JO70GB A
Praha 10 OK1HF Tovaryš Milan Pod Třebešínem 3063/3100 00 JO70GC A
Praha 10 OK1DVU Vedral Stanislav Veronské nám. 379 109 00 vedral@volny.cz JO70GB A
Praha 10 OK1VU PhDr. Vlášek Václav Jetelová 2860/9 106 00 JO70FB A
Praha 10 - Hostivař OK1XIN Kovanda Václav U Hostivařského nádraž102 00 JO70GB A
Praha 10 - Hostivař OK1LO Ing. Müller Ladislav Hostivařská 34 102 00 ok1lo@seznam. JO70GB A
Praha 10 - Hostivař OK1RV Ing. Semrád Josef Pražská 1470/18b 102 00 ok1rv@cq.sk A
Praha 10 - Petrovice OK1DAH Dvořák Jan Rezlerova 287 109 00 JO70GB A
Praha 10 - Strašnice OK1DBT Ing. Červa Zdeněk Mukařovská 3099/26 100 00 A
Praha 10 - Strašnice OK1ALG Kašper Václav Hřibská 2038/4 100 00 JO70FB A
Praha 10 - Strašnice OK1CAG Ing. Říha Milan Nad vodovodem 2033/4100 00 icicz@volny.cz A
Praha 10 - Strašnice OK1ADM RNDr Všetečka Václav U kombinátu 2803/37 100 00 A
Praha 10 - Uhříněves OK1AMH Bělka Stanislav Čtyřkolská 99 104 00 JO70AH A
Praha 11 OK5TR Kolín Marek Leopoldova 2046/18 149 00 ok5tr@crk.cz JO70GA A
Praha 11 OK1NW Ing. Procházka Zdeněk V Průčelí 1651 149 00 prochpra@volny.cJO70GA A
Praha 12 OK1QO Závodský Jan Točenská 8 143 00 JN79FX A
Praha 12 - Modřany OK1RSM Radioskauti Rosomáci Botevova 143 00 rosomaci@atlas.cJO70FA
Praha 12 - Modřany OK1JSF Ing. Šimek Jaromír Karasova 10 143 00 JO70FA A
Praha 18 - Letňany OK1SX Hofrichter Milan Rýmařovská 362 199 00 JO70GD A
Praha 2 OK1XPB Ing. Bukovský Pavel Legerova 45 120 00 ok1xpb@post.cz JO70EB A
Praha 2 OK1FCX Fišer Radovan Varšavská 4 120 00 fiser@centrum.cz A
Praha 2 OK1JY Janeček Jaroslav Salmovská 18 120 00 A
Praha 2 OK1RR Ing. Kratoška Martin Vyšehradská 45 128 00 ok1rr@qsl.net JO70FB A
Praha 2 - Vinohrady OK1AMJ Maděra Jaroslav Polská 16 120 00 JO70FB A
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Praha 3 OK1WDQ Doležal Vladislav Jana Želivského 10 130 00 ok1wdq@yo2kjo. JO70FB A
Praha 3 OK1AWC Dusil Miroslav Jeseniova 152 130 00 JO70FC A
Praha 3 OK2PPH Hobza Petr Bořivojova 31 130 00 petr.hobza@quick.cz A
Praha 3 OK1TNM Hon Rudolf Blodkova 2 130 00 ko@email.cz JO70FC A
Praha 3 OK1DJT Janíček Tomáš Loudova 8 130 00 A
Praha 3 OK1DKK Kaválek Jan Na mokřině 45 130 00 A
Praha 3 OK1FPI Komanec František Cimburkova 16 130 00 ok1fpi@atlas.cz JO70FC A
Praha 3 OK1CD Koranda Karel Sabinova 4 130 00 JO70FC A
Praha 3 OK1DSF Kotrba Karel Jagellonská 25 130 00 karel.kotrba@volny.cz A
Praha 3 OK1AO Novák Adolf Kouřimská 26 130 00 ok1ao@volny.cz JO70FB A
Praha 3 OK1DVX Pásek Ladislav Písecká 10/2231 130 00 JO70FB A
Praha 3 OK1DVP Pirkl Valdemar Viklefova 4 130 00 JO70FC A
Praha 3 OK6AD Mgr. Ptáček Josef Radhošťská 14 130 00 ptacek@knez.cz
Praha 3 OK1PRT Ing. Pulchart Jiří Vlkova 41 130 00 JO70FB A
Praha 3 OK1KZD Radioklub OK1KZD Bořivojova 103 130 00 ok1kzd@quick.czJO70FC
Praha 3 OK1DHR Ing. Rott Hilbert Koněvova 180 130 00 JO70FC A
Praha 3 OK1ATW Soukup Josef Nitranská 26 130 00 JO70FB A
Praha 3 OK1ASK Tovaryšová Jana Habrová 2655/4 130 00 A
Praha 3 OK1DVZ Vápeník Zdeněk Nitranská 9 130 00 A
Praha 3 OK1HMV Vítovec Michal Koněvova 246 130 00 A
Praha 3 OK1YZN Vošahlík Ladislav Jeseniova 909/29 130 00 A
Praha 3 OK1ZK Zajíc Jan Želivského 20 130 00 jzdesign@cmail.cz A
Praha 3 - Žižkov OK1DDG Čmel Pavel Koněvova 108 130 00 JO70FC A
Praha 3 - Žižkov OK1ZKQ Ing. Ješátko Vlastimil Hořanská 6/1515 130 00 A
Praha 4 OK1SBV Ing. Bažant Vladimír Hornomlýnská 1255/6a 148 00 JO70FA A
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Praha 4 OK1PBP Brodil Pavel Velenická 949 148 00 JO70FA A
Praha 4 OK1VBD Brom Vojtěch Na Okruhu 394/3 142 00 JO70FA A
Praha 4 OK1CJ Cipra Jaroslav U Zeleného ptáka 12 148 00 A
Praha 4 OK1CH Češek Jan Rytířova 777 143 00 JO70FA A
Praha 4 OK1FNS Člupná Zlata Jílovská 420/33 142 00 ok1fns@seznam. JO70FA A
Praha 4 OK1BN Člupný Petr Jílovská 420/33 142 00 ok1bn@seznam.cJO70FA A
Praha 4 OK1NS Člupný Petr Jílovská 420 142 00 ok1ns@seznam.cJO70FA A
Praha 4 OK1PFH Drlík Jan Hlavatého 622/12 149 00 JO70GA A
Praha 4 OK1AYY Ing. Erben Jaroslav Levského 3186 143 00 ok1ayy@volny.c JO70FA A
Praha 4 OK1VAM Ing. Franc Jan V rovinách 894/117 140 00 JN79IX A
Praha 4 OK1VUM Ing. Hakr Miloslav Na Šabatce 4 143 00 ok1vum@kufr.cz A
Praha 4 OK1DOW Hanzal Vojta Levá 19 147 00 A
Praha 4 OK1DH Haszprunár Robert Budějovická 12 140 00 A
Praha 4 OK1CNN Henzl Václav Machuldova 594/6 ok1cnn@goo.cz
Praha 4 OK1DR Ing. Hold Jiří U Krčské vodárny 113 140 00 hkvs@volny.cz JO70FA A
Praha 4 OK1VCB Hrubý Tomáš U Družstev 1013/7 140 00 ok1vcb@fotozona.cz A
Praha 4 OK1FHA Ing. Hýbl František Jažlovická 1323 149 00 JO70GA A
Praha 4 OK1DJO Ing. Jančuška Martin Plickova 11/567 149 00 ok1djo@seznam. JO70GA A
Praha 4 OK1LL Jančuška Ivan Plickova 11/567 149 00 ok1ll@yahoo.co JO70GA A
Praha 4 OK1DOR Jurán Antonín Sládkovičova 1306/11 142 00 JO70FA A
Praha 4 OK1DBQ Kadeřábek Milan Pod lysinami 475/4 147 00 A
Praha 4 OK1NQ Kordač Josef Lounských 3/888 140 00 JO70FB A
Praha 4 OK1SQK Ing. Košťál Karel Plovdivská 3264 143 00 ok1sqk@seznam JO70FA A
Praha 4 OK1DVK Dr. Krob Vojtěch Papírníkova 5 142 00 A
Praha 4 OK1XJK Kryl Jiří Bajkonurská 736/4 149 00 JO70GA A
Praha 4 OK1FXF Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 140 00 JO70FB A
Praha 4 OK6AM Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 140 00 JO70FB A
Praha 4 OK1DAU Ing. Lukeš Jaroslav Hráského 1929 148 00 JO70FA A
Praha 4 OK1VR Macoun Jindra Bělčická 8 141 00 A
Praha 4 OK5KM Machek Viktor Štichova 597/8 149 00 machek@gmail. JO70GA A
Praha 4 OK1MRZ Márovec Zdeněk Nad Branickým pivova 142 00 A
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Praha 4 OK1MKQ Matyáš Karel Čimelická 957 142 00 A
Praha 4 OK1FRO Ing. Mrázek František Střimelická 2494/6 141 00 JO70FB A
Praha 4 OK1UOM Ing. Mrázek Stanislav Ženíškova 2121/2 149 00 A
Praha 4 OK1XEM Mrázek Michal Steinerova 735 149 00 A
Praha 4 OK1XJB Mrázková Viera Ženíškova 2121/2 149 00 A
Praha 4 OK1XNP Naxera Pavel Na bitevní pláni 38 140 00 JO70FB A
Praha 4 OK1DNJ Ing. Němec Jaroslav Na vrstvách 6 140 00 A
Praha 4 OK1BTW Ing. Nepožitek Jiří Bítovská 9/1227 140 00 JO70FA A
Praha 4 OK1AHY Nikodém Oldřich Střimelická 2504 141 00 A
Praha 4 OK1AGX Novák Miroslav Měchenická 2552 141 00 JO70FB A
Praha 4 OK1TLT Ing. Petrák Tomáš Vrútecká 2765/3 141 00 ok1tlt@qsl.net A
Praha 4 OK1XJP Ing. Píro Jiří Petržílova 3299 143 00 JO70FA A
Praha 4 OK1PD Ing. Plzák Josef Antala Staška 63 140 00 ok1pd@quick.cz A
Praha 4 OK1DSU Polesný Petr Augustinova 2066 148 00 JO70FA A
Praha 4 OK1FJP Polívka Jindřich Ohradní 1361 140 00 jpolivka@mbox.vol.cz A
Praha 4 OK1FPS Siňor Pavel V Štíhlách 1311 142 00 sinor@volny.cz JO70FA A
Praha 4 OK1UGH Ing. Sittek Miroslav Vodnická 392/43 149 00 kettis@volny.cz A
Praha 4 OK1WWJ Slavíček Pavel Písnická 752/44 142 00 ok1wwj@volny.czJO70FA A
Praha 4 OK1IM Soukup Jiří Hrusická 2524 141 00 JO70FB A
Praha 4 OK1FCJ Ing. Spáčil Petr Ke škole 1398 149 00 pspacil@hotmail. JO70GA A
Praha 4 OK1DSN Strnad Michal Za zelenou liškou 1586 140 00 ok1dsn@qsl.net JO70FB A
Praha 4 OK1DKB Ing. Svoboda Rudolf Křejpského 1525 149 00 A
Praha 4 OK1FMU Špryňar Jiří Lečkova 15 149 00 A
Praha 4 OK1DJS Štuksa Jan Milevská 837 140 00 jan.stuksa@myboJO70FB A
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Praha 4 OK1QT Ing. Tóth Jiří Plevenská 3117 143 00 JO70FA A
Praha 4 OK1FAG Trefný Jiří Zdiměřická 1428/11 149 00 jiri.trefny@tiscali.cz A
Praha 4 OK1MDX Ing. Újezdský Stanislav Podolská 110 147 00 dupres@tnet.cz A
Praha 4 OK1XYZ Urban Oldřich Hlavní 2730 141 00 oldrik@volny.cz A
Praha 4 OK1TZD Vandasová Petra Steinerova 608 149 00 JO60GA A
Praha 4 OK1WJV Venený Jaroslav Vnější 1040/20 141 00 JO70FB A
Praha 4 OK1DKU Větrovský Vladimír Výletní 357/20 142 00 vladimir_vetrovsky@seznamA
Praha 4 OK1DOH Vladyka Jan Steinerova 601/18 149 00 JO70GA A
Praha 4 OK1ZA Voříšek Arnošt Na lepším 6 140 00 JO70FB A
Praha 4 OK1DN Ing. Vydra Václav V jezírkách 1544 149 00 ok1dn@hotmail.com A
Praha 4 OK1FFP Wiewegh Jindřich Trnavská 2618/2 141 00 JO70FB A
Praha 4 OK1ES Zabavík Josef Na křivině 1361/2 140 00 ok1es@seznam.cJO70FB A
Praha 4 OK1ZZ Zakouřil Zbyněk Hasova 3092/4 143 00 JO70FA A
Praha 4 OK1AUV Žibřid Vladimír Ve Lhotce 902/6 142 00 JO70FA A
Praha 4 - Braník OK1NL Ing. Šredl Milan Pod Zemankou 17 147 00 JO70FA A
Praha 4 - Hodkovičky OK1OH Trefil František Vítovcova 16 147 00 JO70FA A
Praha 4 - Chodov OK1VQC Čížek Milan Dědinova 1989 148 00 A
Praha 4 - Chodov OK1IVF Matouš Václav Vláskova 15 148 00 v.matous@volny. JO70GA A
Praha 4 - Chodov OK1USU Šubrt Jiří Tererova 8/1551 149 00 JO70FA A
Praha 4 - Chodov OK1FPE Vogel Martin Ke Kateřinkám 1406/7 149 00 JO70GA A
Praha 4 - Již.Město OK1FAY Procházka Zdeněk Ke Kateřinkám 1410/1 149 00 JO70GA A
Praha 4 - Již.Město OK1DZH Zábranská Helena Jarníkova 1876 148 00 A
Praha 4 - Již.Město OK1ZD Zábranský Zdeněk Jarníkova 1876 148 00 A
Praha 4 - Kamýk OK1SHF Ing. Bezouška Zdeněk Cílkova 649 142 00 A
Praha 4 - Kamýk OK1RA Ing. Schneider Slavomil Durychova 12 142 00 JO70FA A
Praha 4 - Kamýk OK1FMY Soukup Miloš Pavlíkova 603 142 00 milos.soukup@paJO70FA A
Praha 4 - Kamýk OK1ANM Špaček Stanislav Cuřínova 586/6 142 00 spaceks@quick. JO70FA A
Praha 4 - Komořany OK1XX Jarý Jan Na Poustkách 2131/7 143 00 JN79EX A
Praha 4 - Krč OK1FFR Hejkrlík Rudolf Nad pískovnou 736/22 140 00 JO70FA A
Praha 4 - Krč OK1HJP Padevět Jaroslav Na vrstevnici 9 140 00 JO70FA A
Praha 4 - Krč OK1RY Rašovský Jaroslav Nad pískovnou 727/67 146 00 JO70FA A
Praha 4 - Lhotka OK1SGI Froněk Michal Mezilesní 553 142 00 visio@centrum.cz A
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Praha 4 - Libuš OK1HMN Novotný Martin U líhní 368 142 00 A
Praha 4 - Michle OK1DRH Hadrovský Jiří Jihlavská 823/78 140 00 A
Praha 4 - Michle OK1KD Ing. Kolář Ivo Jihlavská 74 140 00 JO70FB A
Praha 4 - Michle OK1CSS Synek Štěpán Ohradní 1345 140 00 ok1css@qsl.net JO70FB A
Praha 4 - Modřany OK1CVC Cvach Václav Za sídlištěm 2145 143 00 JN79EX A
Praha 4 - Modřany OK1SZA Havelka Jan Platónova 20 143 00 dzavy@post.cz JO70FA A
Praha 4 - Modřany OK1FUU Chmára Michal Poljanovova 3241 143 00 JO70FA A
Praha 4 - Modřany OK1DCR Mikše Petr Na Blanseku 28 143 00 A
Praha 4 - Modřany OK1ARO Pardubický Bohumil Pertoldova 3381 143 00 JO70FA A
Praha 4 - Modřany OK1DAM Schwarz Josef Jordana Jovkova 3254 143 00 A
Praha 4 - Modřany OK1SEL Wiewegh Miroslav Levského 3208 143 00 m.wiewegh@volnJO70FA A
Praha 4 - Nusle OK1DY Donát Kamil Pod sokolovnou 5 140 00 704nu@quick.cz JO70FB A
Praha 4 - Pankrác OK1CDS Štuksa Daniel Milevská 837 140 00 JO70FB A
Praha 411 OK7RJ Řezáč Jiří P.O.Box 13 142 00 ok7rj@centrum.cz
Praha 5 OK1RAR AMARO Radlická 2 150 00 JO70DB
Praha 5 OK1ZBK Bubník Karel Bellušova 54 155 00 JO70EB A
Praha 5 OK1ZJB Ing. Bureš Josef Pecháčkova 1245/8 150 00 A
Praha 5 OK1CMQ Ing. Cserge Gabriel Za Opusem 1230 156 00 ok1cmq@seznamJN79EX A
Praha 5 OK1IMC Černý Milan Na Farkáně I.  145/14 150 00 JO70EB A
Praha 5 OK5CAV Českomor.amatéři vysílačČejkovická 68 155 21
Praha 5 OK1APD Ing. Dlouhý Pavel Fantova 1789 155 00 ok1apd@seznamJO70EB A
Praha 5 OK1DHJ Hlavnička Jan Fingerova 7/2182 158 00 ok1dhj@email.cz JO70DB A
Praha 5 OK1AAC Hruška Oldřich Mělnická 5 150 00 A
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Praha 5 OK1ALR Klose Karel Průchova 26 150 00 A
Praha 5 OK1FWW Kotek Miroslav Ke Kotlářce 1147/14 150 00 A
Praha 5 OK1JKM Ing. Krejčí Miloslav Sulova 1248 156 00 krejci.ral@llycos.com A
Praha 5 OK1FNA Lehký Vladimír Hostinského 1535/9 155 00 v.lehky@volny.cz A
Praha 5 OK1XU Litomiský Jan Vítězná 13 150 00 ok1xu@arrl.net JO70KC A
Praha 5 OK1TIZ Ing. Lukeš Zdeněk Pod Kesnerkou 46/2404150 00 JO70EB A
Praha 5 OK1FED Mareš Josef Píškova 1961 155 00 maresjos@volny. JO70DB A
Praha 5 OK1XMS Mendl Richard Staropramenná 15 150 00 JO70EB
Praha 5 OK1XHI Mikeš Zdeněk Amforová 1891 155 00 JO70DB A
Praha 5 OK1GK Novák Pavel Na Farkáně III/281 150 00 ok1gk@qsl.net JO70EB A
Praha 5 OK1RP Ouředník Petr ok1rp@qsl.net JO70EB A
Praha 5 OK1SP Ouředník Julius Kroftova 8 150 00 JO70EB A
Praha 5 OK1PG Ing. Prošek Zdeněk Bellušova 1847 155 00 ok1pg@seznam.cJO70DA A
Praha 5 OK1FHT Rubáš František Drahotínská 5 155 00 JO70DA A
Praha 5 OK1ZFP Rychlý František Pechlátova 1/45 150 00 A
Praha 5 OK1ZJP Rychlý Jakub Pechlátova 1/45 150 00 A
Praha 5 OK1DAR Satranský Jiří Bronzová 2026/33 155 00 JO70DB A
Praha 5 OK1XDN Sedláček Daniel Štěpánkova 64/704 150 00 sedlacekd@volny.cz A
Praha 5 OK1FFE Ing. Smítka Josef U Mrázovky 5 150 00 josef.smitka@sv JO70EB A
Praha 5 OK1HFE Ing. Smítka Jiří U Mrázovky 5 150 00 josef.smitka@svm.cz A
Praha 5 OK1WFE Ing.C Smítka Josef U Mrázovky 5 150 00 josef.smitka@sv JO70EB A
Praha 5 OK1DFE Ing.C Smítková Eva U Mrázovky 5 150 00 josef.smitka@svmJO70EB A
Praha 5 OK1AZR Ing. Svoboda Bohdan Amforová 1930 155 00 svoboda@intertrade.cz A
Praha 5 OK1JX Šíma Marek U Homolky 3/124 150 00 ok1jx@qsl.net JO70EB A
Praha 5 OK1FVU Ing. Uhlíř Vladimír Na Březince 24 150 00 JO70EB A
Praha 5 OK1AKF Valášek Čestmír Bozděchova 9 150 00 JO70EB A
Praha 5 OK1DCI Vaňourek Jiří Churáňovská 2695/3 150 00 JO70EB A
Praha 5 - Košíře OK1TY Havel Zdeněk Musílkova 119/7 150 00 JO70EB A
Praha 5 - Lužiny OK1MSR Ing. Kořínek Jiří Amforová 1930 155 00 A
Praha 5 - Nové Butovic OK1UPE Ing. Pavlík Petr Ovčí hájek 2165 158 00 ppst@volny.cz A
Praha 5 - Radotín OK1MI Bambas Karel Otínská 29 153 00 A
Praha 5 - Stodůlky OK1KW Pavel Milan Kálikova 1555 155 00 JO70AD A
Praha 54 OK1DOM Bečev Miroslav P.O.Box 14 150 04 ok1dom@seznamJO70DA A
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Praha 6 OK1DLA RNDr.Aubrecht Luděk Evropská 2062/76 160 00 ok1dla@qsl.net A
Praha 6 OK1DBL Burý Alexander Stehlíkova 1013 165 00 A
Praha 6 OK1MTZ Cempírek Michal Španielova 1301 163 00 cempa@volny.cz JO70DB A
Praha 6 OK1DJD Douděra Josef Na Petřinách 314/90 162 00 JO70EC A
Praha 6 OK1ADA Dresslerová Alena U Stanice 593 161 00 ad@tcc.cz A
Praha 6 OK1DP Dvořák Petr Egyptská 1/648 160 00 ok1dp@atlas.cz JO70EC A
Praha 6 OK1HYN Havliš Hynek Makovského 1143 163 00 ok1hyn@seznam JO70DB A
Praha 6 OK1PFM Havliš Petr Makovského 1143 163 00 JO70DB A
Praha 6 OK1DVA Havlišová Olga Makovského 1143 163 00 JO70DB A
Praha 6 OK1FUA Huml Martin Tibetská 807/7 160 00 ol5y@crk.cz A
Praha 6 OK1UX Ing. Jehlička Václav Na Petřinách 29 162 00 A
Praha 6 OK1ALY Ing. Kácal Ivan Na břevnovské pláni 63169 00 A
Praha 6 OK1FCK Kárník Petr Radimova 27/136a 169 00 A
Praha 6 OK1TKZ Knot Jan Za Strahovem 354/52 169 00 A
Praha 6 OK1JYT Kos Jaroslav Kotěrova 1 160 00 JO70EC A
Praha 6 OK1HCG Křenek Karel Nevanova 1035/20 163 00 ok1hcg@qsl.net JO70DB A
Praha 6 OK1AOT Kučera Adolf Nad Manovkou 961 161 00 JO70DB A
Praha 6 OK1CJN Ing. Němejc Jiří Pavlovská 7 162 00 ok1cjn@qsl.net JO70EC A
Praha 6 OK1TO Pekař Otakar Raisova 7 160 00 A
Praha 6 OK1DPR Peřt Ivan Nevanova 1037/16 163 00 A
Praha 6 OK1RF Ing. Pešta Jiří Moravanů 60 169 00 A
Praha 6 OK1ZSR Pešta Juraj Moravanů 60 169 00 A
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Praha 6 OK1AWJ RNDr Procházka Jaroslav Hošťálkova 55 169 00 ok1awj@volny.cz JO70EC A
Praha 6 OK1HMP Prokop Martin Slezanů 15 169 00 ok1hmp@seznamJO70EB A
Praha 6 OK1ZPJ CSc. Prusík Zdeněk Nad alejí 27 162 00 prusik@uochb.ca JO70DB A
Praha 6 OK1FLR Dr. Rob Ladislav Bělohorská 137 169 00 A
Praha 6 OK1APB Ryska Luboš Šmolíkova 908 161 00 A
Praha 6 OK1DRJ Řeřucha Jiří Kopeckého 27/1983 169 00 JO70EB A
Praha 6 OK1THA Sedláček Petr Koleje Strahov, 8/310, V169 00 ok1tha@qsl.net JO70EB A
Praha 6 OK1IEI Šnejdárek Ivan Podlešínská 3 169 00 JO70EC A
Praha 6 OK1VVV Švarc Jan Parléřova 8 169 00 A
Praha 6 OK1SVV Voleník Vlastimil Čílova 11/281 162 00 JO70EC A
Praha 6 OK1STS Volf Petr Pod Hřbitovem 812/14 161 00 volfp@seznam.cz A
Praha 6 OK1XN Vondráček Luboš Vondroušova 1193 163 00 JO70DB A
Praha 6 OK1FL Zedník Josef Na Petřinách 24 162 00 A
Praha 6 OK1ZGA Zima Vladimír Nad Šárkou 103 160 00 JO70EC A
Praha 6 OK1XEN Zirkler Martin Na Petynce 26 169 00 A
Praha 6 - Břevnov OK1AJL Jilich Josef Bělohorská 120/1687 169 00 JO70EC A
Praha 6 - Břevnov OK1JLO Lom Martin Brunclíkova 9 162 00 mradio@seznam.cz A
Praha 6 - Bubeneč OK1UDN Ing. Mazanec Milan Uralská 3 160 00 ok1udn@seznamJO70EC A
Praha 6 - Bubeneč OK8HA Olah Miklos Českomalínská 20 160 00 ha5ux@volny.cz JO70EC
Praha 6 - Dejvice OK1DIK JUDr. Vlček Karel K Matěji 2118/7 160 00
Praha 6 - Dejvice OK1AA Ing. Zoch Luděk Kafkova 21 160 00 ok1aa@atv.cz A
Praha 6 - Dejvice OK1OW Ing.C Zochová Zdenka Kafkova 21 160 00 zochova@atv.cz A
Praha 6 - Petřiny OK1EU Krutina Zdeněk Čílova 86/18 162 00 JO70EC A
Praha 6 - Řepy OK1API Gottwald Josef Gallašova 589/18 163 00 JO70DC A
Praha 6 - Řepy OK1FSA MUDr Skřivánek Antonín Galandova 1243/23 163 00 JO70DB A
Praha 6 - Řepy OK1WZV JUDr. Vosecký Zbyněk Vondroušova 1198/55 163 00 JO70DB A
Praha 612 OK1UU Švarc Jan P.O.Box 3 160 12 ok1uu@arrl.net JO70DB A
Praha 618 OK1DUV Ing. Staněk Jiří Makovského 1340/14 163 00 stanek.jiri@volny JO70DB A
Praha 7 OK1VEH Ing. Baťka Bohumír Janovského 10 170 00 A
Praha 7 OK1DOB Ing. Bouška Otakar V háji 14 170 00 otabouska@centrum.cz A
Praha 7 OK1-27176 Bulák Ján Dělnická 643 170 00 27176@seznam.cz
Praha 7 OK1CC Hamšík Karel Trojská 195/88 171 00 JO70FC A
Praha 7 OK1ZX Ing. Hošek Jan U Sparty 10 170 00 JO70FC A
Praha 7 OK1DUS Ing. Chrtek Martin Ortenovo nám. 12 170 00 JO70FC A



35 z 51











Praha 7 OK1XH RNDr.Kalina Milan Šmeralova 3 170 00 A
Praha 7 OK1IKK Kulhavý Zdeněk Janovského 10/1116 170 00 zdenek.kulhavy@JO70EC A
Praha 7 OK1ZWF Kvis Jiří U Smaltovny 1359/7 170 00 A
Praha 7 - Holešovice OK1MKX Ing. Kolínský Jaroslav Jateční 23 170 00 ok1mkx@qsl.net JO70FC A
Praha 7 - Troja OK1FLY Ing. Hájek Karel Trojská 377/149 171 00 ok1fly@quick.cz JO70FC
Praha 8 OK1DNU Brož Bohuslav Řešovská 515/9 181 00 JO70ED A
Praha 8 OK1DBU Dvořák Ivan Chocholuškova 4/138 180 00 JO70ED A
Praha 8 OK2BTY Ing. Hamerník Jiří Tanvaldská 1336/7 182 00 A
Praha 8 OK1DEM Havel Josef Třeboradická 1072 182 00 A
Praha 8 OK1PRR Hudec Petr Pěšinova 555/9 180 00 yuk@ok.cz A
Praha 8 OK1DKR Kadeřábek Rudolf Hrubého 6/1203 182 00 JO70FD A
Praha 8 OK1ZBD Knížek Karel Střížkovská 31/434 180 00 JO70FD A
Praha 8 OK1JYL Konvalinková Jana Feřtekova 544 181 00 janinka.konvalink JO70ED A
Praha 8 OK1WMK Kronos Marek S.K.Neumanna 3 182 00 JO70FC A
Praha 8 OK1DJL Louda Josef Zenklova 70 180 00 ok1djl@qsl.net A
Praha 8 OK4AZ Ing. Masař Ivan Třeboradická 1073 182 00 ok1caz@seznam JO70FD A
Praha 8 OK1ANS PhDr.dNeckář Ivan Pod přesypem 5 182 00 ans-at@quick.cz JO70FD A
Praha 8 OK1DNV Novák Václav Koníčkovo nám. 616/8 182 00 A
Praha 8 OK1CHE Mgr. Pavlů Jiří KEVF MFF UK, V Holeš180 00 jiri.pavlu@mff.cuni.cz A
Praha 8 OK1KCF Radioklub Feřtekova 544 181 00 JO70ED
Praha 8 OK1DBK Špunda Jan Vehlovická 746/5 181 00 JO70FD A
Praha 8 OK1DLZ Zach Luboš Bojasova 1249 182 00 JO70FD A
Praha 8 - Bohnice OK1DXM Ing. Bukovský Jaromír Bukolská 773 181 00 ok1dxm@atlas.cz A
Praha 8 - Bohnice OK1KZ Konvalinka Pavel Feřtekova 544 181 00 JO70ED A
Praha 8 - Libeň OK1XCH Černý Jan Davídkova 672/57A 180 00 JO70FC A
Praha 8 - Troja OK1MIE Musílek Miloslav Na Šutce 394/10 182 00 JO70FC A
Praha 8 - Troja OK1JZN Ing. Novák Zdeněk Hnězdenská  588/20 181 00 JO70FD A
Praha 81 OK1FCA Antoš Stanislav Zelenohorská 499 181 00 JO70ED A
Praha 9 OK1OA Bittner Jiří U věže 2435 193 00 JO70HC A
Praha 9 OK1TRW Bruoth Fedor Pavlišovská 2289 193 00 bruoth@yahoo.coJO70HC A
Praha 9 OK3TT Černoušek Tomáš Načešická 1472 190 16 cernousz@razdva.cz
Praha 9 OK1TFH Dubay Ivan Varnsdorfská 336 190 00 JO70FC A
Praha 9 OK1FWQ Hilburger Josef Odlehlá 320 190 00 ok1fwq@hotmail. JO60JH A
Praha 9 OK1DCP Ing. Hruška František K Lipám 51 190 00 ok1dc@qsl.net JO70FD A
Praha 9 OK1AHM Hubrt Lubomír Litvínovská 595/18 190 00 hubrt@mail.ctk.czJO70FC A
Praha 9 OK1XET Javorek Pavel Veltruská 533/13 190 00 A
Praha 9 OK1VSA Ing. Jelínek Alexandr Bošínská 253 190 15 JO70GD A
Praha 9 OK1WA Kobylák Oldřich Hejtmanská 270/26 198 00 A
Praha 9 OK1AMU JUDr. Kubovec Jiří Volkova 1131/48 198 00 j.kubovec@email.cz A
Praha 9 OK1HA PhDr. Kudr Karel Vysočanská 232 190 00 JO70FC A
Praha 9 OK1VZL Macura Otakar Mochovská 532/32 194 00 A
Praha 9 OK1JM Matouš Jiří Úlibická 882/1 197 00 j.matous@volny.cJO70GD A
Praha 9 OK1VPV Pivrnec Jaroslav Matějkova 1089/3 190 00 JO70FC A
Praha 9 OK1AS Ing. Polák Ľudovít Vysočanská 563 190 00 ludo@volny.cz JO70GC A
Praha 9 OK1PUP Skálová Alena Jablonecká 416 190 00 A
Praha 9 OK1AGR Stiborová Vlasta Ketenská 1323/19 193 00 JO70HC A
Praha 9 OK1SI Ševčík Ivo Radbuzská 596 196 00 ok1si@mybox.cz JO70GD A
Praha 9 OK1-36094 Škoch Jiří Černičná 104 190 00
Praha 9 OK1CYB Ing. Váňová Lenka Šluknovská 311 190 00 JO70FD A
Praha 9 OK1KMD Matějkova 1089/3 190 00
Praha 9 - Běchovice OK1HLB Balík Ladislav U vrby č.p.46 190 11 A
Praha 9 - Běchovice OK1CJJ Jaroš Jan Ke Kolodějům 149 190 11 jaros.jan@seznamJO70HB A
Praha 9 - Čakovice OK1URM Pokorný Martin Cukerní 238 196 00 JO70GD A
Praha 9 - Hloubětín OK1AT Dr. Benda Jiří Zelenečská 355/22 194 00 JO70GC A
Praha 9 - Hloubětín OK1-20662 Jindra Milan Rochovská 769 198 00
Praha 9 - Klánovice OK1FWO Ing. Voleš Ondřej V Jehličině 730 190 14 ondrej.voles@eurJO70IC A
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Praha 9 - Kyje OK1DCN Prokeš Josef Slavatova 1206 198 00 JO70GB A
Praha 9 - Kyje-Hutě OK1DKM Kasalický Miloš Stropnická 18/357 198 00 JO70GC A
Praha 9 - Letňany OK1JIC Ing. Čermák Jiří Krausova 604/19 199 00 JO70FD A
Praha 9 - Letňany OK1DKP Kuna Josef Tupolevova 480 199 00 JO70GD A
Praha 9 - Letňany OK1ANV Ing. Petrů Václav Letovská 541 199 00 JO70GD A
Praha 9 - Miškovice OK1FOU Vavruška Jindřich Všetatská 20/13 196 00 ok1fou@centrum JO70GD A
Praha 9 - Prosek OK1YA Burian Přemysl Martinovská 244/7 190 00 burian@czn.cz JO70GC A
Praha 9 - Prosek OK1UJQ Káva Vladislav Nad Krocinkou 296/69 190 00 JO70GC A
Praha 9 - Vysočany OK1ACO Ing. Štěpán Jiří Nemocniční 661/9 190 00 A
Praha 912 OK1HRR Němeček Václav P.O.Box 10 190 12 ok1hrr@wo.cz JN79FV A
Prachatice OK1APZ Jindra Emil Tisovka 13 383 01 JN78AW A
Prachatice OK1CGA Toušek Martin Dlouhá 94 383 01 JN79AA A
Pražmo OK2MED Jarolím Petr Morávka 272 739 04 ok2med@centrumJN99GO A
Proboštov OK1AIC Gutwirth Stanislav kpt.Jaroše 59/10 417 12 JO60VQ A
Proboštov OK1ANR Konrád Václav Prob. Sad 439 417 12 A
Proboštov OK1UZW Sklenička Zdeněk Na Pěnkavce 239 417 12 ok1uzw@email.czJO60VQ A
Prosečné OK1XP Kužel Otakar č.p. 161 543 73 A
Prosečné OK1GMB Stránský Bohumil č.p. 22 543 73 JO70UN A
Prosiměřice OK2DCL Pilát Otto Těšetice 66 671 61 JN88AV A
Prosiměřice OK2JPF Pilátová Františka Těšetice 66 671 61 JN88AV A
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Prostějov OK2VFR Halamíček Petr Jana Zrzavého 16 796 04 halamicek.petr@vJN89NL A
Prostějov OK2CVK Kocián Vladimír Boženy Němcové 3 796 01 JN89NL A
Prostějov OK2BKV Ing. Kokeš Vladimír Arbesovo nám. 2 796 01 JN89NL A
Prostějov OK2XDU Malíček Jiří Raisova 9 796 01 jirka.ok2xdu@vol JN89NL A
Prostějov OK2TGM Ing. Marek Tomáš R.Těsnohlídka 12 798 01 A
Prostějov OK2MND Pelíšková Kateřina Raisova 11 796 01 ms.gogo@volny.cJN89NL A
Prostějov OK2PMP Ing. Peregrin Milan Antonína Slavíčka 12 798 02 milanpe@centru JN89NL
Prostějov OK2BTJ Ing. Řepka Miroslav Dr.Horáka 25 796 01 repka@alnet.cz JN89NL A
Prostějov OK2TSL Studený Lubomír Okružní 67 796 01 ok2tsl.pv@worldonline.cz A
Prostějov OK2USM Ing. Šmíd Miroslav Šárka 19 796 01 smid@precolor.czJN89NL A
Prostějov OK2PLV Vychodil Leo Svatoplukova 57 796 01 ok2plv@click.cz JN89NL A
Prostějov OK2UIZ Zatloukal Ivo Trávnická 14A 796 01 ok2uiz@crk.cz JN89NL A
Protivín OK1JMP Kozelka Petr Paseky 84 398 11 A
Provodov - Šonov OK1VDY Lášek Jaroslav Václavice 24 549 08 JO80BJ A
Průhonice OK1COM Jareš Jan V jezírku 747 252 43 ok1com@seznamJN79GX A
Přáslavice OK2MCT Klement Miroslav č.p. 179 783 54 miract@centrum. JN89QO A
Předměřice nad Labem OK1JTH Česák Josef Obránců míru 247 503 02 JO70VG A
Předměřice nad Labem OK1FMS Struna Martin č.p. 268 503 02 JO70VG A
Přelouč OK1FGZ Čermák Ladislav Havlíčkova 390 535 01 JO70SA A
Přelouč OK1FMD Dostálek Martin Pardubická 1456 535 01 JO70SA A
Přelouč OK1JAF Konrád František Veselí 6 535 01 JO70TA A
Přelouč OK1FGY Salfický Josef Karla Čapka 1064 535 01 JO70SA A
Přelouč OK1FIY Zeman Zdeněk Gagarinova 1213 535 01 JO70SA A
Přerov OK2CVH Hubík Vladimír Dvořákova 7 750 02 vhubik@medialin JN89RK A
Přerov OK2BDX Jelínek Vladimír Dvořákova 24 750 00 A
Přerov OK2PVD Ing. Jílek Karel Boh.Němce 15 750 02 JN89RK A
Přerov OK2HKP Koksa Ivan Nábřeží Dr.E.Beneše 750 02 JN89RK A
Přerov OK2BXE Navrátil Drahomír Kabelikova 20 750 02 ok2bxe@atlas.cz JN89RK A
Přerov OK2JOZ Papežík Emil Sokolská 3 750 01 JN89RL A
Přerov OK2QX Ing. Peček Jiří Riedlova 12 750 02 A
Přerov OK2PMG Pliska Miloslav Velká Dlážka 3 750 00 ok2pmg@prerov. JN89RL A
Přerov OK2KJU Radioklub OK2KJU
Přerov OK2BXU Smička Daniel Seifertova 6 750 05 JN89RL A
Přerov OK2MBN Spáčil Bohumír Jižní čtvrť II/3 750 02 JN89RK A
Přerov OK2UHF Škrášek Zdeněk R.Stokláskové 3 750 00 A
Přerov OK2PTD Ing. Štěrba Petr Dvořákova 43 750 02 JN89RK A
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Přerov OK2PRW Vařák Radim Bartošova 29 750 02 varak@proca.cz JN89RK A
Přerov OK2UKQ Vít Petr Dvořákova 61 750 02 JN89RK A
Přerov OK2YF Ziman Michal Svépomoc IV/14 750 02 JN89RL A
Přerov - Dluhonice OK2IMO Ing. Peluha Jarmil Náves 48 750 02 A
Přerov 4 OK2XVM Ing. Pospíšil Vladimír Tyršova 38 751 24 A
Přerov 4 - Kozlovice OK2TQI MUDr Klesnil Josef Grymovská 19 750 02 JN89RL A
Přerov III - Lověšice OK2STD Chuda Jan Drážní 42 750 02 JN89RK A
Přerov VII OK2BL Luža Bohumil Čekyně 61 751 24 JN89RM A
Přeštice OK1IEP Benedikt Eduard Husova 1044 334 01 eda.benedikt@volny.cz A
Přeštice OK1VGJ Hrubý Jan Hlávkova 57 334 01 JN69PN A
Přeštice OK1OK Lukáš Zdeněk V brance 18 334 01 ok1ok@atlas.cz JN69PN A
Příbor OK2URD Duží Vladimír Mánesova 1000 742 58 JN99BP A
Příbor OK2IMH Ing. Hurban Milan Mánesova 998 742 58 m.hurban@seznaJN99BP A
Příbor OK2NID Vaněk Miroslav Choráze 1505 742 58 ok2nid@penguin.cz
Příbram I OK1BOK Brokeš Miroslav Drahlín 4 261 01 JN69XR A
Příbram I OK1ADY Roule Jozef Jaromíra Zástěry 566 261 01 A
Příbram I OK1FVS Sadílek Václav Hradební 68 261 01 A
Příbram II OK1FBL Zahoutová Josefa Mánesova 427 261 01 JN79AQ A
Příbram III OK1VCP Čermák Vítězslav Dlouhá 114 261 01 JN79AQ A
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Příbram III OK1DPX Ing. Prause Petr Q-klub, Březnická 135 261 01 ok1dpx@qsl.net JN79AQ A
Příbram IV OK1VUC Strejček Jan č.p. 339 261 01 JN69XQ A
Příbram V OK1AYA Hašek Silvestr Družstevní 276 261 05 JN69XQ A
Příbram V OK1FST Valenta Štefan Rovná 232 261 01 valent@volny.cz JN69XQ A
Příbram VI OK1AME Soukup Milan Hornická 148 - Březov 261 02 JN69XQ A
Příbram VII OK1FHP Hašek František 28.října 21 261 01 JN69XQ A
Příbram VII OK1PHP Hašek Petr 28.října 21 261 01 JN69XQ A
Příbram VII OK1DMD Hašková Helena 28.října 21 261 01 JN69XQ A
Příbram VII OK1XNC Huml František Bratří Čapků 246 261 01 JN69XQ A
Příbram VII OK1AHB Nauč Antonín 28.října 105 261 02 JN69XQ A
Příbram VII OK1TAI Vlach Karel Tylova 393 261 02 A
Příbram VII OK1TIR Vlach Karel K.H.Máchy 272 261 01 A
Příbram VII OK1MVW Vlachová Marie Tylova 393 261 01 A
Příbram VIII OK1VOZ Brožovská Marie Sportovní 109 261 01 JN69XQ A
Příbram VIII OK1AHI Brožovský Jaroslav Sportovní 109 261 01 JN69XQ A
Příbram VIII OK1UZB Zirkler Oskar Čechovská 66 261 05 JN69XQ A
Příchovice OK1MDM Neumann Jan č.p. 568 468 48 JO70QR A
Přišimasy OK1FBH Ing. Suchý Karel Horka 28 281 72 A
Příšovice OK1AIG Vaňouček Miroslav Svijany č. 66 463 46 JO70NN A
Psáry OK1DDQ Ing. Hujo Jiří Pod Vápenkou 303 252 44
Račice - Pístovice OK2NPN Pospíšil Petr Pístovice 103 683 05 petrpos@sezna JN89KG A
Radim OK1VOT Jirák Miloslav č.p. 244 281 03 JO70MB A
Radim OK5TK Němeček Petr Sportovní 284 281 03 ok5tk@mybox.cz JO70MB A
Radostice OK2UNS Šik Miloslav Hlavní 61 664 46 zssz@zssz.cz
Radslavice OK1TRA Kukla Jiří Nová 211 751 11 A
Radslavice OK2XYN Peroutka Aleš Oldřichov 3 751 11 lmservis@sezna JN89SM A
Raduň u Opavy OK2WD RNDr Orlík Emil Mírová 219 747 61 JN89WW A
Radvanice v Čechách OK1CBM Bartoš Michal č.p. 231 A 542 12 JO80AN A
Rájec - Jestřebí OK2GX Hikele Stanislav Spešov 195 679 02 JN89HJ A
Rájec - Jestřebí OK2TJS Sáňka Josef Blažkova 193 679 02 A
Rakovník OK1FJB Ing. Brodníček Jan V lukách 2166 269 00 JO60UC A
Rakovník OK1FAT Ing. Bureš Miroslav Lubná 242 270 36 JO60UB A
Rakovník OK1AZK Klempera Zdeněk Riegrova 1171 269 01 JO60UC A
Rakovník OK1HRA Pech Daniel Vaněčkova 2671 269 01 ok1hra@atlas.cz JO60UC A
Rakovník OK1IGZ Šašek Zdeněk Heroldova 727 269 01 JO60VC A
Rakvice OK2UFT Konečný Pavel Luční 157 691 03 JN88JU A
Ralsko OK1WMB Bilický Vladimír Kuřívody 532 471 24 ok1wmb@seznamJO70JO A
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Rapotín OK2IL Dostál Hubert V lukách 232 788 13 JN98MX A
Rasošky OK1MKU Jandík Karel č.p. 36 552 21 A
Raškovice OK2XFR Šárek Felix č.p. 344 739 07 felix.sarek@appleJN99FO A
Raškovice OK2XUM Šárek Milan č.p. 344 739 07 JN99FO A
Rokycany OK1AQO Ing. Charvát Josef Krokova 1008 337 01 ok1aqo@atlas.cz
Rokycany OK1CT Stein Miloš Pivovarská 206 337 01 ok1ct@qsl.net A
Rosice u Brna OK2SG Ing. Křivý Stanislav Tetčická 616 665 01 ok2sg@sendme.cJN89EE A
Rosice u Brna OK2BWK Sáblík Leopold Tetčická 513 665 01 JN89EE A
Rosice u Brna OK2BZ Špiřík Josef Hybešova 343 665 01 A
Rosice u Brna OK2KFU Špiřík Josef Brněnská 1073 665 01
Rotava OK1BET Bečka Miroslav Příbramská 260 357 01 JO60GH
Roudnice nad Labem OK1AFI Bárta Vladimír K Řípu 1085 413 01 JO70DK A
Roudnice nad Labem OK1DAE Ing. Lebduška Petr Alej 17.listopadu 1573 413 01 JO70CK A
Roudnice nad Labem OK1UAH Vavera Pavel Neklanova 1796 413 01 JO70CK A
Rousínov OK2VOM Maradík Jiří Čechyně 85 683 01 JN89KE A
Rovečné OK2UFX Dostál Josef č.p. 175 592 65 A
Rovečné OK2UGG Petr Jiří č.p. 147 592 65 ok2ugg@racom.cz A
Rovečné OK2UHN Petr Leoš č.p. 147 592 65 A
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Rovensko OK2BKA Skřivánek Čestmír č.p. 83 789 01 JN89KV A
Roztoky u Jilemnice OK1MKZ Krejčí Zdeněk č.p. 265 512 31 ok1mkz@post.cz JO70RN A
Roztoky u Prahy OK1AGE Hladký Stanislav Masarykova 881 252 63 hla@ujv.cz JO70ED A
Roztoky u Prahy OK1FOX Kučka Jiří Václavská 728 252 63 A
Rožmitál pod Třemšíne OK1DPB Hess Tomáš 17.listopadu 421 262 42 JN69WO A
Rožmitál pod Třemšíne OK1CKV Kučera Václav Sídliště 597 262 42 JN69WO A
Rožnov pod Radhoště OK2STK Benek Josef Chodská 532 756 61 jbenek@tiscali.c JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2VMC Ing. Benek Antonín Chodská 532 756 61 ok2vmc@wo.cz JN99BL
Rožnov pod Radhoště OK2TIT Hlobil Petr Horská 1732 756 61 A
Rožnov pod Radhoště OK2HKA Honza Bohumil Dolní Paseky 654 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2ARK Ing. Kožušník Rudolf Horečky 2011 756 61 kozusnik@spseroJN99CL A
Rožnov pod Radhoště OK2SLJ Ing. Leška Jozef 1.máje 1157 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2BUZ Ing. Mikulenka František Beskydská 2207 756 61 frantisek.mikulenkJN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2XA Ing. Muroň Zdeněk Družstevní 1591 756 61 zd.muron@razdv JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2ZOW Okoun Zbyněk Kulturní 1755 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2DW Pánek Antonín 5.května 1352 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2UPP Pánek Petr Kulturní 1763 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2GJ Ing. Pleva Vladimír 5.května 1341 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2AJ Sedláček Slavomír Pod Kozincem 1472 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2FSE Ing. Striček František Horní Paseky 822 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2BJS Šváb Jaromír Horní Paseky 1673 756 61 JN99BL A
Rožnov pod Radhoště OK2CVA Ing. Varhaníček Antonín ČSA 1166 756 61 A
Rtyně v Podkrkonoší OK1MRS Ing. Franěk Vladimír K Žabárně 726 542 33 franek@skip.cz JO80AM A
Rudíkov OK2SFI Kodym Josef Horní Heřmanice 52 675 05 A
Rudník u Vrchlabí OK1UPZ Píša Zdeněk U pivovaru 124 543 72 JO70UO A
Rumburk OK1-36150 Doležal Jiří Dobrovské náměstí 37 408 01 jirka370@sezna JO70GW
Rumburk OK1CEI Němeček Vlastimil Jiříkovská 14 408 01 ok1cei@vlastik.czJO70GW A
Rychnov nad Kněžnou OK1UGA Čihák Martin U modřinek 1127 516 01 ok1ubga@qsl.netJO80DD A
Rychnov nad Kněžnou OK9JD Dohnálek Jan Malá Láň 1186 JO80DD N
Rychnov nad Kněžnou OK1XHE Ehl František Zborovská 1197 516 01 A
Rychnov nad Kněžnou OK1XUB Kaplan Jaroslav Mírová 1538 516 01 A
Rychnov nad Kněžnou OK1NT Nehera Antonín Palackého 1357 516 01 JO80DD A
Rychnov nad Kněžnou OK1DEU Ing. Vrba Roman Zborovská 1087 516 01 A
Rychvald OK2DEY Ing. Lesniak Bronislav ul.1.Máje č.p.1075 735 32 ok2dey@c-box.czJN99EU A
Rychvald OK2BDA Staněk Vilém Lipová 892 735 32 JN99EU A
Rýmařov OK2-33915 Božek Petr Dukelská 2 795 01
Rýmařov OK2ZNT Božek Petr Dukelská 2 795 01 ok2znt@quick.cz JN89PW
Rýmařov OK2BLS Čermák Zdeněk Hornoměstská 49 795 01 JN89PW A
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Rýmařov OK2BIT Kunčar Ladislav 1.máje 3 795 01 JN89PW A
Rýmařov OK2NO Lukeš Jaroslav Rudé armády 43 795 01 JN89PW A
Rýmařov OK2WKF Lukešová Věra Rudé armády 43 795 01 JN89PW A
Rýmařov OK2TF Měrák Vladimír nám.Míru 13 795 01 JN89PW A
Rýmařov OK2KWS Radioklub Rýmařov Rudé armády 43 795 01
Řečany nad Labem OK1TJD Ing. Tjunikov Dimitrij Spojovací 288 533 13 tjd@volny.cz JO70RA A
Řehlovice OK1IEF Mikolášek Vítězslav č.p. 6 403 13 JO60XO A
Řehlovice OK1JLZ Zahradil Vladimír č.p. 92 403 13 JO60XO A
Řevničov OK1AYB Schneider Václav Třeboc 50 270 54 JO60VF A
Říčany OK1WS Marhoul Libor Mlýnská 244 251 01 ok1ws@quick.cz JN79HX A
Říčany OK1VLR Řeřicha Lubomír Na Kavčí skále 1695/B 251 01 ok1vlr@mybox.cz A
Říčany OK1RD Ing. Semotán Jaroslav Borová 155 251 01 ok1rd@sxg.cz JN79EO A
Říčany u Prahy OK1DPF Fridrich Petr Arbesova 843 251 01 radioman@mymaJN79GS A
Říčany u Prahy OK1CJB Janata Jaroslav Dvořákova 1062 251 01 ok1cjb@crk.cz JN79HX A
Říčany u Prahy OK1DMP Ing.CSPračka Milan Legií 1325 251 01 ok1dmp@mybox.JN79IX A
Říčany u Prahy OK1AUP Ing. Přibyl Václav Jizerská 1300 251 01 ok1aup@seznamJN79IX A
Říčany u Prahy OK1CYC Přibyl Miroslav Jizerská 1300 251 01 miroslavp@post.cJN79IX A
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Říčany u Prahy OK1DPV Vojta Pavel Jizerská 329 251 01 JN79HX A
Říčany u Prahy II OK1ML Ing. Marvánek Ladislav Ed.Beneše 201/10 251 01 JN79IX A
Říkovice OK2SKI Vrána Rostislav č.p. 137 751 18 JN89RJ A
Sázava OK1WJB Bejblík Jaroslav Na Křemelce 437 285 06 ok1wjb@cbox.cz JN79KU A
Sázava OK1JNQ Nepraš Josef Okružní 377 285 06 josef.nepras@sezJN79KU A
Sebranice u Boskovic OK2IDW Ing. Fiala Drahoslav č.p. 165 679 31 drfi@post.cz JN89GM A
Sedlčany OK1DEK Dragoun Jaromír Severní sídliště III/č.675264 01 ok1dek.se@quickJN79FP A
Sedlčany OK1DOS Hes Zděnek Pod pilami 1037 264 01 JN79FP A
Sedlčany OK1VCF Lorenc Tomáš Na Skalkách 772 264 01 tomas@ct.cz JN79FP A
Sedlčany OK1HL Rozsévač Jaroslav Havlíčkova 623 264 01 ok1hl@quick.cz JN79FP A
Sedlčany OK1GSB Sůsa Jan Na Vyhlídce 936 264 01 ok1gsb@sezna JN79FP A
Sedlčany OK1HAM Weiss Vlastimil Za nemocnicí 1063 264 01 JN79FQ A
Semily OK1ALK Klápšťová Hana Smrčí 49 513 01 JO70PO A
Semily OK1SYM Lacina Tomáš Chuchelna 293 513 01 tom.reno@seznam.cz A
Semily OK1DMZ Macháček Jaroslav Roprachtice 241 513 01 JO70RP A
Semily OK1INO Šturc David Příkrý 69 513 01 JO70QO A
Semily OK1APU Tulak Mojmír Bítouchov 125 513 01 JO70PO A
Semily OK1IVI Tulaková Ivana Bítouchov 125 513 01 JO70PO A
Semily - Podmoklice OK1MPY Kroupa Petr Pod Čer.Mostem 477 513 01 ok1mpy@wo.cz JO70PO A
Semily 2 OK1ILB Buriánek Ladislav Letná 307 513 01 JO70PO A
Semily 2 OK1DVW Melich Alois Lhotecká 286 513 01 JO70PO A
Senice na Hané OK2VPX Kučera Jan Sokolská 344 783 45 A
Sezimovo Ústí 2 OK1ZVA Ing. Kučera Vlastimil Okružní 254 391 02 A
Skalice nad Svitavou OK2VZE Holík Miroslav Boskovice - Mladkov 7 679 01 holik@vertikala.czJN89JM A
Skuhrov nad Bělou OK1JKN Kučera Bohuslav Osečnice 57 517 03 JO80DG A
Skuteč OK1CLO Lorenc Ladislav Leštinka 27 539 73 JN79XU A
Skuteč OK1IFT Nešpor Martin Heydukova 401 539 73 martin.n@cmail. JN79XU A
Slaný OK1HXZ Bruna Petr Plynárenská 1482 274 01 pbruna@post.cz A
Slaný OK1DMB JUDr. Brunclík Miloš Smečenská 47 274 01 A
Slaný OK1FAK Čáp Svojmír Hanžburského 75 274 01 s.i.cap@volny.cz JO70BF A
Slaný OK1AQ Hájek Lubomír Nerudova 716/2 274 01 JO70AF A
Slaný OK1MCV Kocáb František Fričova 199 274 01 JO70BF A
Slaný OK1GM Ing. Linhart Petr Na Chmelnici 126 274 01 ok1gm@volny.cz JO70AF A
Slaný OK1AHG Mikula Jan Čechova 1542 274 01 JO70BF A
Slaný OK1IBM Novák Petr Vikova 473 274 01 ok1ibm@sezna JO70BF A
Slaný OK1FIR Vorlíček Václav Žižkova 1533 274 01 JO70BF A
Slatinice OK2PBV Vláčil Břetislav Lípy 43 783 42 JN89NN A
Slavičín OK2SJF Frajt Marek Javorová 396 763 21 JN89WC A
Slavičín OK9BVT Šomek Tomáš Družstevní 669 763 21 ok9bvt@volny.cz JN89WC N
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Slavkov u Brna OK2VGC Kachlík Miloslav Čelakovského 586 684 01 A
Slavkov u Opavy OK2VPA Gancarčík Vlastimil č.p. 198 747 57 JN89WW A
Slavonice OK1ASR Janda Josef Holešice 20 378 81 JN79RA A
Sloupnice OK1JNB Novák Jan Horní Sloupnice 9 565 53 xxnovak@centrumJN89DW
Slovensko OK8TNA Vanta Ján Lukavica 88 086 21
Smečno OK1VMF Kalivoda Vítězslav Ledce 148 273 05 JO70AE A
Smečno OK1MBW Svoboda Petr Svinařovská 223 273 05 ok1mbw@volny.cJO70AE A
Smilovice OK2BHK Gavelčík Ivan Řeka č. 86 739 55 JN99GP A
Smiřice OK1UWW Ing. Bäumelt Karel Sendražice 19 503 03 A
Smiřice OK1XQC Šindelář František Račice nad Trotinou 72 503 03 A
Smržovka OK1AGC Kohoušek Aleš Komenského 836 468 51 A
Smržovka OK1NI Těhník Milan Rooseweltova 9 468 51 almite@centrum.cJO70OR A
Smržovka OK1MIQ Vaníček Jan Luční 1014 468 51 ok1miq@volny.czJO70OR A
Soběslav OK1CCK Malkovský Zdeněk Dráchov 12 392 01 ok1cck@centrum JN79IF A
Soběslav OK1XC Mikšátko Josef Dráchov 79 392 01 JN79IF A
Soběslav OK1XGI Škoda Miroslav Zvěrotice 77 392 01 ok1xgi@seznam. JN79IG A
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Sobotka OK1AJD Bc. Folprecht Vladimír Netolice 2 507 43 ok1ajd@volny.cz JO70MR A
Sokolnice OK2WHV Ing. Hůrka Václav Nová 500 664 52 vendyhu@seznamJN89IC A
Sokolnice OK2WVH Hůrka Václav Nová 500 664 52 vena2@seznam.cJN89IC A
Sokolnice OK6WW Ing. Hůrka Václav Nová 500 664 52 ok2whv@sezna JN89IC
Sokolov OK1ISH Hanzl Stanislav Švabinského 1728 356 05 A
Sokolov OK1DFT Hron Antonín Švabinského 1703 356 05 A
Sokolov OK1UEC Nakládal Milan Lidické nábřeží 209 356 01 JO60HE A
Sokolov OK1UEA Paikrt Miroslav Rooseweltova 1458 356 01 JO60HE A
Sokolov OK1TVM Peter Václav Heyrovského 1563 356 05 petervaclav@volny.cz A
Sokolov 5 OK1TUV Kozmér Ludovit Mánesova 1675 356 05 amater@cbox.cz JO60HE A
Solnice OK1AIX Kylingr Oldřich Družstevní 404 517 01 JO80CE A
Solnice OK1FPR Příhoda Miloš Okružní 331 517 01 mprihoda@iol.cz JO80CE A
Solnice OK1MU Příhoda Pavel Okružní 331 517 01 ok1mu@yahoo.coJO80CE A
Solnice OK1DNL Ságner Jiří V Zástruží 592 517 01 JO80CE A
Solnice OK1CU Vaníček Vítězslav Zahradní 447 517 01 JO80CE A
Spálené Poříčí OK1JQP Kotora Jaroslav nám.Svobody 36 335 61 JN69TO A
Stará Bělá OK2IPW Burakowski Adam Krátká 9/723 724 00 ok2ipw@post.cz JN99CS A
Stará Boleslav OK1FML Fajman Ladislav Sídliště 1112 250 02 namjaf@quick.cz JO70IE A
Stará Paka OK1CDU Váradi Petr Za kanálem 143 507 91 JO70RM A
Staré Hradiště OK1MSB Svoboda Bohuslav Bukovina n. L. 63 533 52 JO70VC
Staré Hradiště 106 OK1DDP Patřičný Jiří 533 52 JO70VB A
Staré Město OK2TPU Taťák Petr Sadová 1816 686 02 A
Stárkov OK2LM Lajer Miroslav č.p. 148 549 36 JO80BM A
Starý Bohumín OK2BTR Ing. Macura Oldřich Zahradní předměstí 318735 81 omacura@sezna JN99EV A
Starý Kolín OK1XJ Kubát Jiří Zahradní ul. 265 281 23 jkubat@cbox.cz JO70PA A
Starý Plzenec OK1FKL Lettl Karel Karolíny Světlé 1136 332 02 Karel.Lettl@seznam.cz A
Stěžery OK1HMD Hajpišl Martin K Chaloupkám 93 503 21 hajpisl@centrum. JO70UE A
Stod OK1YX Šneidr Pavel Plzeňská 530 333 01 ok1yx@seznam.cJN69PN A
Stod OK1IAO Šroub Jaroslav Hradecká 348 333 01 A
Stochov OK1FJJ Janda Josef Osvobození 20 273 03 A
Strachotice OK2PDB Venk Pavel č.p. 159 671 29 JN88CT A
Strakonice OK1MGS Kos Miloš Švandy dudáka 735 386 01 JN69WG A
Strakonice OK1SRT Tomšovic Radek Komenského 115 386 01 radektomsovic@t JN69WG A
Strakonice I OK1FR Balek František Mládežnická 1238 386 01 A
Strakonice I OK1HBJ Zeman Josef Tržní 644 386 01 JN69WG A
Stránčice OK1XHD Vyšín Josef Všestary - Jedlovec 114251 63 JN79IW A
Stráž nad Nisou OK1MEK Eger Karel Bělidlo 330 463 03 JO70MT A
Stráž nad Nisou OK1FTJ Ing. Tichý Jiří Bilejova 413 463 03 jiritychy@razdva. JO70MT A
Strážnice OK2WMW Botur Radek Veselská 29 696 62 r.botur@worldonl JN88PV A
Strážnice OK2UVR JUDr. Valášek Radek Kovářská 1523 696 62 JN88PV A
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Strážnice OK2BCI Zbořil Lubomír Boženy Hrejsové 1644 696 62 JN88PV A
Strážnice OK2ZBO Zbořilová Věra Hrejsové 1644 696 62 JN88PV A
Strmilov OK1APO Bohuslav Jiří Vlčice 5 378 53 JN79NC A
Střelice OK2XZ Ing. Marek Dušan J.Svobody 516 664 47 d.marek@wo.cz JN89FD A
Střelice OK2PVL Sládek Pavel Nová 286/33 664 47 JN89GD A
Stříbro OK1MFG Forejt Petr Nerudova 1403 349 01 ok1mfg@wo.cz JN69MS A
Stříbro OK1CUV Hofbauer Zdeněk Na vinici 1094 349 01 A
Stříbro OK1XUV Hofbauer Zdeněk Palackého 850 349 01 ok1xuv@qsl.net A
Stříbro OK1WMV Muška Václav Nerudova 1390 349 01 ok1wmv@qsl.net JN69MS A
Stříbro OK1MVP Purkart Václav Na vinici 1050 349 01 JN69MS A
Stříbro OK1FKF Rada Karel Kšice 20 349 01 A
Stříbro OK1TRM Ing. Rottenborn Marek tř.5.května 615 349 01 ok1trm@atlas.cz JN69LS A
Stříbro OK1ZMS Šavel Martin Kruhová 1251 349 01 ok1zms@seznamJN69MS A
Studénka OK2DVS Varčok Vilém Sjednocení 25 742 13 JN99AR A
Sudkov OK2HSB Hejl Svatohor Kolšov 145 788 21 JN89LW A
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Sudkov OK2SXX Hruška Dobroslav Kolšov 212 788 21 JN89LV A
Suchdol nad Lužnicí OK1CCM Kollmann Jan Vitorazská 421 378 06 JN78KV A
Suchý Důl OK1TIM Bareš Pavel č.p. 33 549 62 bares.pavel@ce JO80DM A
Sulejovice OK1-35072 Latislav Jiří Kaplířova 200 411 11 jiri.latislav@seznaJO70AL
Sulejovice OK1TLJ Latislav Jiří Kaplířova 200 411 11 JO70AL A
Sulejovice OK9JL Latislav Jiří Kaplířova 200 411 11 jiri.latislav@seznaJO70AL N
Sušice OK1FJN Nikodem Josef Podmokly 71 342 01 Josef.Nikodem@ JN69SF A
Sušice OK1DLY Oliberius Ladislav Kašovice 15 342 01 JN69RG A
Sušice OK1DHA Šlechta Jiří Otavská 445 342 01 j.slechta@worldo JN69SF A
Sušice OK1DDJ Šobr Karel Podmokly 9 342 01 JN69SF A
Sušice II OK1IFZ Ing. Zákružný František Nádražní 756 342 01 zakruzny@tiscali.JN69SF A
Sušice III OK1SNE Šneller Jiří Táborská 251 342 01 JN69SF A
Svádov OK1DRU Javůrek Rudolf V mezistanici 146 403 22 JO70BP A
Svitávka OK2BUN Matějů Milan Josefa Špidly 278 679 32 milan@mateju.c JN89HL A
Svitávka OK9DAM Matějů Dagmar Jos.Špidly 278 679 32 dagmar@mateju. JN89HL N
Svitavy OK1MXM Ing. Gregor Jiří U mlýna 4 568 02 JN89FS A
Svitavy OK1WLH Hartman Josef Vítězná 28 568 02 hartmanjosef@s JN89FS A
Svitavy OK1MKJ Ing. Kovář Josef Svitavská 16 568 02 JN89FS A
Svitavy OK1PSY Králíček Václav Švabinského 9 568 02 JN89FS A
Svitavy OK1PLS Maděra Vladimír Rumunská 20 568 02 JN89FS A
Svitavy OK1NXM Sádlík Jan Jugoslávská 32 568 02 JN89FS A
Svitavy OK1FAM Šťastný Ludvík Bohuslava Martinů 11 568 02 A
Svoboda nad Úpou OK1ASU Ing. Helemik Pavel Rýchorské sídliště 122 542 24 A
Svoboda nad Úpou OK1MKL Kovář Pavel Horská 263 542 24 A
Svratka OK2AF Gregor Milan Moravské Křížánky 19 592 02 m.gr@email.cz JN89AQ A
Svratka OK2NJE Šiler Eduard Nad školou 467 592 02 JN89AR A
Šanov OK1FGA Kubíček Josef č.p. 105 561 69 JO80JB A
Šenov OK2UOK Ing. Kanich Vladimír K trati 765 739 34 vladimir.kanich@ JN99ES A
Šenov OK2UFY Przeczek Jan Kolmá 502 739 34 JN99ES A
Šenov OK2IVB Ing. Štětinský Jiří Pod Čechem 1224 739 34 JN99ES A
Ševětín OK1JXX Ing. Jindra Josef Borová 357 373 63 JN79GC A
Šitbořice OK2BLR Drabálek Ladislav Hradisko 204 691 76 JN89JA A
Šitbořice OK2ZNE Nevídal Eduard Nikolčická 456 691 76 eda.nevidal@se JN89JA A
Šlapanice u Brna OK2HRL Horák Lukáš B.Němcové 16 664 51 ok2hrl@volny.cz JN89IE
Šlapanice u Brna OK2PDW Kroupa Jan Lidická 322/2 664 51 A
Šlapanice u Brna OK2BWJ Rumler Petr Brněnská 1430 664 51 A
Šlapanice u Brna OK2SGC Ing. Šanda Jiří Švehlova 57 664 51 A
Šlapanice u Brna OK2PTZ Ing. Zukal Tomáš Jungmannova 20 664 51 ok2ptz@seznam. JN89IE A
Šťáhlavy OK1WLM Nepodal Milan Seifertova 445 332 03 milan.nepodal@ JN69RQ A
Šťáhlavy OK1JZI Zouplna Jiří Masarykova 285 332 03 jiriz@razdva.cz JN69RQ A
Štarnov OK2BWZ Strecková Helena č.p. 44 783 14 JN89PQ A
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Štěchovice OK1EP Ing. Drahozal Karel Elektrárenská 239 252 07 JN79EU A
Štěchovice OK1FDR Drahozal Radim Elektrárenská 239 252 07 ok1fdr@post.cz JN79EU A
Štěpánov OK2TWM Vyhnánek Martin Moravská Huzová 24 783 13 JN89OQ A
Šternberk OK2BRX Cikánek Vojtěch Na vyhlídce 25 785 01 JN89PR A
Šternberk OK2HMF Horenský Milan U vrby 11 785 01 JN89PR A
Šternberk OK2NAJ Klimeš Jiří Na Větrníku 753/4 785 01 JN89PR A
Šternberk OK2BRZ Lorenz Pavel Uničovská 85 785 01 JN89PR A
Šternberk OK2BFK Miler Vladimír Smetanova 32 785 01 ok2bfk.vmiler@tisJN89PR A
Šternberk OK2JUA Trnavský Antonín Nádražní 34 785 01 A
Štětí OK1URO Bajer Milan Obchodní 674 411 08 bajobajo@razdvaJO70EK A
Štětí OK1UJB Bartoška Josef Mánesova 633 411 08 josef.bartoska@wJO70EK A
Štětí OK1UPU Fořt Zdeněk Družstevní 643 411 08 fort.zdenek@pcseJO70EK A
Štětí OK1IHB Fořtová Darina Družstevní 643 411 08 JO70EK A
Štětí OK1XKV Keř Vladimír ČSA 515 411 08 JO70EK A
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Štětí OK1TJE Nešvara Michal Družstevní 640 411 08 mnesvara@hotmail.com A
Štramberk OK2VND Havrlant Ludvík Libotín 416 742 66 JN99BO
Šumperk OK2SAR Cícha Miroslav Prievidzská 3 787 01 JN89LX A
Šumperk OK2JU Ing. Drozd Jaroslav gen.Krátkého 20 787 01 JN89LX A
Šumperk OK2JGD Grestenberge Jan Tyršova 19 787 01 JN89LX A
Šumperk OK2FLI Janda František 8.května 60 787 01 A
Šumperk OK2JZZ Janků Zdeněk Žerotínova 20 787 01 ok2jzz@atlas.cz JN89LX A
Šumperk OK2BCW Jílek Jaroslav Revoluční 14a 787 01 JN89LX A
Šumperk OK2JI Klátil Jaroslav Blanická  19 787 01 JN89LX A
Šumperk OK2JJA Merta Jan Nemocniční 53 787 01 merta@rps.cz JN89LW A
Šumperk OK2SK Ing. Pohl František Bludovská 2 787 01 pohlf@sumperk- JN89LX A
Šumperk OK2KEZ Radioklub Šumperk gen.Krátkého 20 787 01 JN89LX
Šumperk OK2CFM Vágner Martin Dolnomlýnská 9 787 01 ok2cfm@wo.cz JN89LX A
Šumperk OK2CPV Vágner Petr Dolnomlýnská 9 787 01 ok2cpv@seznam JN89LX A
Šumperk OK2TRV Ing. Vágner Radovan Dolnomlýnská 9 787 01 ok2trv@wo.cz JN89LX A
Šumperk OK2BON Vavruša Štěpán Sokolská 2 787 01 ok2bon@atlas.cz A
Šumperk OK2BTT Weiser František Blanická 25 787 01 JN89LX A
Šumvald OK2PHC Libánek Zdenek č.p. 292 783 85 JN89NT A
Šumvald OK2ZAZ Švub Jiří Břevenec 4 783 85 JN89OU A
Šumvald OK2BU Ulmann Radek Břevenec 3 783 85 JN89OU A
Švihov OK1IJK Janoušek Karel Kbel č.p. 42 340 12 A
Tábor OK1CI Albrecht Josef Petrohradská 2388 390 03 JN79HK A
Tábor OK1DZA Albrechtová Zdenka Petrohradská 2388 390 03 JN79HK A
Tábor OK1UDF Andreas Karel Berlínská 2749 390 05 JN79IJ A
Tábor OK1DCK Červenka Ladislav Josefa Gabčíka 122 390 03 ok1dck@email.c JN79HK A
Tábor OK1AYU Ing. Draxler Petr Minská 2778 390 05 ok1ayu@post.cz JN79IJ A
Tábor OK1HBO Dutka Josef Bydlinského 1156/14 390 02 JN79HK A
Tábor OK1MLF Ing. Foldyna Ladislav ČSA 2690 390 03 A
Tábor OK1MLG Foldyna Ladislav ČSA 2690 390 03 A
Tábor OK1FSX Bc. Koželuh Tomáš Sokolovská 2363 390 03 kozeluh@rocket JN79HK A
Tábor OK1BO Kriváň Mikuláš kpt.Jaroše 2413 390 03 miki_krivan@qui JN79IL A
Tábor OK1XT Kupka Jiří Jordánská 534/16 390 01 JN79HJ A
Tábor OK1TRJ Novák Michal Berlínská 2752 390 05 ok1trj@seznam. JN79IJ A
Tábor OK1AK Pejchal Vlastimil Pražského povstání 230390 03 ok1ak@post.cz JN79HK A
Tábor OK1VBQ Plocek Rudolf Pod nemocnicí 2219 390 02 JN79IJ A
Tábor OK1AD Ing. Polák Ladislav tř.ČSA 2688 390 03 ok1ad@post.cz JN79HK A
Tábor OK1ZDE Šimon Zdeněk Hanojská 2836 390 05 A
Tábor OK1VTB Vališ Miloslav Minská 2782 390 05 A
Tachov OK1CR Ing. Kovářík František Milíře 95 347 01 JN69GS A
Tachov OK1TKR Křížek Miroslav Dlouhý Újezd 171 347 01 ok1tkr@t-email.czJN69HS
Tachov OK1IAL Plasz Pavel Jabloňová 1630 347 01 JN69HT A
Tachov OK1HAL Plaszová Jitka Jabloňová 1630 347 01 JN69HT A
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Tachov OK1JTC Rýgl Jiří Oldřichov 14 347 01 ok1jtc.rygl@worldJN69HT A
Tanvald OK1SPH Hnídek Pavel U lesíka 618 468 41 JO70PR A
Tehov OK1FSM Černý Jiří č.p. 103 251 01 ok1fsm@atlas.cz JN79IX A
Telč OK2JIQ Borkovec Jiří Radkovská 582 588 56 jirka.bork@volny. JN79RE A
Teplice OK1DHP Augusta Petr Trnovanská 1281 415 01 JO60VP A
Teplice OK1TJT Brunner Jindřich Rohová 188 415 01 ok1tjt@quick.cz JO60WP A
Teplice OK1TEM Brunnerová Jarmila Rohová 188 415 01 JO60WP A
Teplice OK1DKO Mgr. Dvořák Karel Bohosudovská 1478 415 01 ok1dko@seznam JO60WP A
Teplice OK1MFL Filip Lubomír Baarova 23 415 01 JO60VP A
Teplice OK1AN Hermann Pavel Trnovanská 1287 415 02 JO60WP A
Teplice OK1THX Krčín Milan Unčínská 1548/18 415 01 JO60WP A
Teplice OK1DPU Lamač Jan Wolkerova 1484/15 415 01 A
Teplice OK1NG Mašek Jaromír Prokopa Holého 11 415 01 ok1ng@qsl.net JO60VP A
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Teplice OK1WGW Pacovský Jaroslav Pražská 20/3004 415 01 jarpac@quick.cz JO60WP A
Teplice OK1PPT Pelikán Petr Březinova 1979/9 415 01 ok1ppt@elsysplus.cz
Teplice OK1DUG Ing. Prchal Petr Unčínská 1554 415 01 JO60WP A
Teplice OK1FPQ Šafránek Ladislav Ševčíkova 2017/2a 415 01 A
Teplice OK1VVS Ing. Šimůnek Vladimír Antala Staška 1707/3 415 01 A
Teplice OK1DXR Ing. Váňa Pavel Habrová 3102 415 01
Teplice OK1ARI Vinklerová Jaroslava J.Lady 2956 415 01 JO60WP A
Teplice OK7DX Ing. Vybulka Jan Nová Cesta 3247 415 01 jvybulka@volny. JO60VP A
Teplice OK1AUN Žák Václav Fučíkova stezka 2830 415 01 JO60WP A
Teplice 1 OK1JKR Frýda Zdeněk Maxe Švabinského 2 415 01 JO60VP A
Těšany OK2PCY Hanzlík Josef č.p. 355 664 54 JN89JB A
Těšetice OK2BJR Bregin Miloslav č.p. 73 783 46 A
Těšetice OK2BBD Zdráhal Zdeněk Ústín 49 783 46 JN89NO A
Těšetice OK2SSD Zdráhal Josef Ústín 112 783 46 JN89NO A
Tichá OK2ULQ Kašpárek Petr č.p. 477 742 74 JN99CN
Tišnov OK2BHD Denéf Zdeněk Králova 1672 666 01 A
Tišnov OK2BSY Doležal Petr Květnická 1724 666 01 pedro@wo.cz JN89FI A
Tišnov OK2BGW Ing. Kovář Ivo Jamborova 937 666 03 ok2bgw@sezna JN89CH A
Tišnov OK2BMD Mašková Lidmila Jiráskova 544 666 01 JN89FI A
Tišnov OK2XCO Sojka Bořivoj Svatoslav 119 666 01 JN89DH A
Tišnov OK2VH Souček Karel Jungmannova 293 666 01 JN89FI A
Tišnov OK2BPG Ing. Stryk Josef Květnická 1628 666 01 JN89FI A
Tišnov OK2VTZ Životská Danuše Na Honech 1826 666 01 JN89FI A
Tišnov OK2BEH Životský Zdeněk Na Honech 1826 666 01 JN89FI A
Toužim OK1DQR Strouhal František Sídliště 417 364 01 JO60LB A
Traplice OK2ZIL Horák Jakub Zahrady 334 687 04 ok2zil@radio.na JN89RD A
Traplice OK2BWC Ochotský Zdeněk Sušická 207 687 04 ok2bwc@sezna JN89RD A
Trhanov OK1IVP Pajdar Václav Chodov č. 3 345 33 JN69JK A
Trhový Štěpánov OK1HJV Hospergr Jaromír Náměstí 9 257 63 jarho@tiscali.cz JN79MQ A
Trnová OK1JTA Zelenka Jiří č.p. 204 330 13 JN69PU A
Trpišovice OK1JFF Džus Petr Dobrovítova Lhota 28 584 01
Trutnov OK1JJT Bernáčková Jana Husova 183/6 541 01 A
Trutnov OK1TCN Bočarov Viktor M.Gorkého 262 541 01 vocarov@linux.fjfi.cvut.cz A
Trutnov OK1SD Dufek Stanislav Úpská 556 541 02 JO70WO A
Trutnov OK1XTM Horčička Miloslav Ostrčilova 234/25 541 01 JO70WN A
Trutnov OK1UGD Jezbera Tomáš Junáků 419 541 03 jezbetl.epo@mail JO70XN A
Trutnov OK1AIK Kábrt Zdeněk Prokopa Holého 432 541 01 JO70WN A
Trutnov OK1NR Kučera Jan Lomní 167 541 01 ok1nr@volny.cz JO70WN A
Trutnov OK1TC Loufek Jaroslav Sluneční stráň 401 541 01 ok1tc@humlak.czJO70WN A
Trutnov OK1AUX Meisel Bedřich Strojnická 218/25 541 01 JO70WN A
Trutnov OK1DWD Ročková Jarmila Chodská 414 541 01 rockova.j@sezn JO70XN A
Trutnov OK1MKI Škop Jindřich J.Nálepky 297 541 01 JO70WN A
Trutnov OK4DZ Zahradník David Zilvárova 472 541 01 JO70WN A
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Trutnov 1 OK1COT Černý Ondřej Zámečnická 473 541 01 A
Trutnov 3 OK1MBZ Břicháček Zdeněk Za řekou 114 541 03 JO80AN A
Trutnov 3 OK1XXB Horský Zdeněk Voletiny 81 541 03 zdenek.horsky@wJO70XN A
Trutnov 3 OK1PII Illner Petr Boční 277 541 03 illner@seznam.czJO70XN A
Trutnov 3 OK1UHQ Malý Ladislav Růžová cesta 409 541 03 ok1uhq@volny.czJO70XN A
Trutnov 4 OK1XFA Ing. Aster Jaroslav Za komínem 486 541 02 ok1xfa@volny.cz JO70WO A
Trutnov 4 OK1XHV Vondráček Jan Rozmarýnová 445 541 02 JO70WO A
Třebíč OK2BX Borovička Zdeněk Račerovická 774/1 674 01 JN79WF A
Třebíč OK2DGF Frýba Josef Zahraničního odboje 92674 01 A
Třebíč OK2BDS Ing. Kouřil Ludvík Spojenců 971 674 01 ok2bds@sendmeJN79WF A
Třebíč OK2JKQ Král Petr Na svahu 908 674 01 JN79WF A
Třebíč OK2BMZ Mašková Zdeňka Kmochova 12 674 01 A
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Třebíč OK2BTS Maštera Josef Kožichovice 6 674 01 JN79XE A
Třebíč OK2ZI Mgr. Odehnal Karel gen.Svobody 623/21 674 01 ok2zi@atlas.cz JN79WF A
Třebíč OK2BXZ Ing. Přibyl Petr I.Olbrachta 673 674 01 pribyp1.edu@ma JN79WF A
Třebíč OK2NMA Stasiak Radek Luční 22 674 01 ok2nma@seznamJN79WF
Třebívlice OK1UNG Ungermann Arnošt Sedlec 71 411 15 arni@cbox.cz JO70AK A
Třebíz OK1VHQ Cuřín Marcel Plchov 56 273 75 JO60XG A
Třeboň OK1HSV Kolář Stanislav Zahradní 1085/II 379 01 A
Třeboň OK1TTL Lívanský Tomáš Branná 3 379 01 ok1ttl@seznam. JN78JW A
Třeboň II OK1AYN Lepša Vladislav U cihelny 440 379 01 JN79JA A
Třebotov OK1AEU Ing. Slezák Martin Kuchařík č.15 252 26 ok1aeu@volny.czJN79CX A
Třebusice OK1WVV Švarc Jan č.p. 39 273 41 A
Třebusice OK1WWV Švarc Petr č.p. 39 273 41 ok1wwv@seznam.cz A
Třemošná OK1TAV Moc Pavel Sídliště 816 330 11 ok1tav@seznam. JN69QT A
Třemošná OK1DZG Voltr Jiří Mládežníků 847 330 11 A
Třemošnice OK1SW Schwarz Karel Družstevní 252 538 43 JN79SU A
Třemošnice OK1WVS Víšek Vlastimil Běstvina 4 538 43 JN79TU A
Třinec OK2POH Hess Oldřich Sosnová 365 739 61 hesso@seznam.cJN99IQ A
Třinec OK2MGB Koch Jan Osůvky 90 739 61 JN99HQ A
Třinec OK2BIQ Motyka Jan Tyra 30 739 61 ok2biq@email.cz JN99HO A
Třinec OK2UZ Ing. Šimandl Jindřich Jablunkovská 468 739 61 JN99IQ A
Třinec 1 OK2UPG Guziur Jaroslav Tyra 99 739 61 ok2upg@quick.czJN99HP A
Třinec 6 OK2PMF Kaleta Milan Seifertova 744 739 61 JN99IP A
Třísov OK1AFU Podlešák Jan č.p. 49 382 03 JN78DV A
Turnov OK1HWI MUDr Bobek Milan Husova 1359 511 01 JO70NO A
Turnov OK1BM Louda Jiří Pekařova 1052 511 01 JO70NO A
Turnov OK1DEF Ing. Pleštil Zdeněk Bělá 41 511 01 JO70OO A
Turnov OK1TPG Pleštil Vladimír Rozumov 49 511 01 ge.tronik@world JO70OO A
Turnov OK4TP Pleštil Tomáš Rozumov 49 511 01 tomas.plestil@myJO70OO A
Turnov OK1CBB Schejbal Jan Studentská 1528 511 01 JO70NO A
Turnov OK1CDT Schejbal Jakub Studentská 1528 511 01 JO70NO A
Turnov OK1AJY Sudek Stanislav Fučíkova 1629 511 01 JO70NO A
Turnov OK1MTA RNDr Šolc Václav Skálova 917 511 01 dnd@iol.cz JO70NN A
Turnov OK1AHO Votrubec Pribin Palackého 185 511 01 JO70NO A
Turnov 1 OK1CAV Pařízek Jiří Karlovice-Roudný 40 511 01 A
Turnov 2 OK1AAK Hrdlička Rudolf Nádražní 1089 511 01 JO70NO A
Tvrdonice OK2ZTV Balga Jaroslav Vinohradní 30A/651 691 53 JN88LS A
Tvrdonice OK2ZTW Balga Roman Vinohradní 30A/651 691 53 JN88LS A
Tvrdonice OK2HHF Hrubý František Padělky 22 691 53 JN88LS A
Týn nad Vltavou OK1MKB Ing. Skala Karel Na Bojišti 257 375 01 Skala@nbn.cz JN79FF A
Týn nad Vltavou OK1DIB Štětka Adolf Táborská 631 375 01 A
Týnec nad Labem OK1DWF Stýblo Karel Mannova 607 281 26 ok1dwf@volny.c JO70QB A
Týnec nad Sázavou OK1TJO JUDr. Jirásek Tomáš Pecerady 171 257 41 tomas.jir@email.cJN79HT A
Týnec nad Sázavou OK1CNM Marvan Jaroslav Zbořený Kostelec 99 257 41 A
Uherské Hradiště OK2BNF Bednářík Stanislav Pod Vinohrady 275 686 01 JN89RB A
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Uherské Hradiště OK2IUH Berka Zdeněk Solná 32 686 01 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2UHP Hrabinec Petr Stavařská 587 686 05 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2FB Ing. Hruška Pavel Františka Kretze 1459 686 05 ok2fb@arrl.net JN89RB A
Uherské Hradiště OK2BHL Luňák Jiří Štěpnická 1083 686 06 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2PPM Ing. Malušek Petr B.Buchlovana 902 686 05 petr.malusek@woJN89RB A
Uherské Hradiště OK2PBG Netroufal Ladislav Pod Svahy 995 686 01 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2IVK PaedDPolášek Karel Malinovského 941 686 01 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2TUH Ing. Sedláček Jiří J.Staňka 865 686 05 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2PCO Sehnal Štěpán Železniční 168 686 01 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2KY Tuček František Šafaříkova 726 686 01 JN89RB A
Uherské Hradiště OK2PUH Ing. Večeřa Přemysl Vladislava Perutky 1277686 05 pvecera@seznam.cz A
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Uhersko OK1ZHU Hašek Zdeněk č.p. 13 533 73 JN89AX A
Uherský Brod OK2MPB Buráň Petr Havřice 383 688 01 JN89TA A
Uherský Brod OK2GG Hauerland Jaroslav Za humny 1463 688 01 elkom@proactiv JN89TA A
Uherský Brod OK2PCS Hauerland František V Kůtě 295 688 01 JN89TA A
Uherský Brod OK2DGG Mgr. Hauerlandov Jitka Rolnická 1775 688 01 jita@sumak.cz A
Uherský Brod OK2ZV Kunčar Vít Havřice 396 688 01 JN89TA A
Uherský Brod OK2NDT Ing. Lečbych Stanislav Palackého 1349 688 01 slecbych@iol.cz JN89TA A
Uhřičice OK2IKY Král Jaromír č.p. 50 752 01 A
Únanov OK2PAS Bulín Josef č.p. 191 671 31 A
Uničov OK2PBL Bahounek Jiří Hrubého 700 783 91 JN89NS A
Uničov OK8CW Dudek Pavel Mohelnická 848 783 91 ok8cw@arrl.net
Uničov OK2HAZ Grygárek Michal Nerudova 762 783 91 ok2haz@seznam JN89NS
Uničov OK2BKU Gunár Ondřej Solní 116 783 91 JN89NS A
Uničov OK2TAJ Janiš Alois Bratří Čapků 819 783 91 JN89NS A
Uničov OK2ILD Kašpar Zbyněk tř.gen.Svobody 1208 783 91 ok2ild@atlas.cz JN89NS A
Uničov OK2ZAK Kvapil Antonín Opletalova 653 783 91 JN89NS A
Uničov OK2BMI Macek Milan Bratří Čapků 818 783 91 JN89NS A
Uničov OK2SMK Směták Eduard tř.gen.Svobody 1199 783 91 JN89NS A
Uničov OK2PVC Šašek Jan Brníčko 1165 783 91 JN89NS A
Uničov 1 OK2VCR Krčál Zdeněk Střelice 141 783 91 ok2vcr@volny.cz JN89MR A
Úpice OK1UDS Červený Josef Bratří Čapků 66 542 32 JO70XL A
Úsobí OK1JMO Miksa Miroslav č.p. 191 582 54 A
Úsobí OK1JVY Veselý Jaroslav č.p. 39 582 54 ok1jvy@quick.cz JN79SM A
Úsobrno OK2PJH Geršl Jan U sklárny 157 679 39 JN89JO A
Ústí nad Labem OK5OK Andrýs Jiří Peškova 517 403 31 jiri.andrys@seznaJO70BQ A
Ústí nad Labem OK1VJB Burcar Josef Šumavská 2959/29 400 11 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1CDP Ing. Dohnal Pavel Jizerská 2909/16 400 11 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1JDJ Doležal Jiří Ve strži 6 400 01 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK4DL Dycka Ladislav Nová 1403/30 400 03 ldycka@volny.cz A
Ústí nad Labem OK1VHF Folprecht Milan SNP 8 400 11 ok1vhf@arrl.net A
Ústí nad Labem OK1FFS Ing. Fukač Petr V zátiší 971/1 400 01 petr.fukac@tiscal JO70AP A
Ústí nad Labem OK1SNR Hubáček Stanislav Brzákova 210 400 01 JO70AP A
Ústí nad Labem OK1FDY Javůrek Rudolf SNP 2394/3 400 11 ok1fdy@seznam. JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1JK Kepič Jan Jizerská 41 400 11
Ústí nad Labem OK1DCU Kolář Jaroslav V Podhájí 755/39 400 01 JO70GW A
Ústí nad Labem OK1CIG Koráb Zdeněk Obvodová 748/9 400 07 zdenekul@sezn JO70BQ A
Ústí nad Labem OK1MKY Kovářík Václav Šumavská 33 400 11 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1JIM Krejčí Jaroslav Tolstého 9/1200 400 03 JO70AP A
Ústí nad Labem OK1TVK Lenc Jindřich Klíšská 995/133 400 01 A
Ústí nad Labem OK1SYN Ludwig Jan Květnová 411 403 31 ludva-ok1syn@seJO70BQ A
Ústí nad Labem OK1HSF Ing. Machyl Petr Keplerova 709/24 400 07 petrNT@seznam JO70BQ A
Ústí nad Labem OK4JM Machyl Josef Sebuzín 165 A
Ústí nad Labem OK1TAN Masorsič Antonín Střižovická 766/53 400 01 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1ALM Müller Jaroslav Třebízského 1115/5 400 03 JO70BP A
Ústí nad Labem OK1JPO Oppl Petr Stará 2470/43 400 11 JO70AQ A
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Ústí nad Labem OK1SPY Ing. Patka Jiří Jizerská 59 403 31 JO70AP A
Ústí nad Labem OK1JVP Pícha Vilibald Jana Zajíce 2767/3 400 12 A
Ústí nad Labem OK1JNL Rössler Jaroslav Větrná 2716/8 400 11 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1MRC Ing. Rýznar Jan Čechova 767/24 400 07 JO70AQ
Ústí nad Labem OK1NUN Slavíček Michael Keplerova 34 400 07 ok1nun@volny.czJO70AP A
Ústí nad Labem OK1JCQ Slivič Jaroslav Velká hradební 17/62 400 01 JO70AP A
Ústí nad Labem OK1AL Šmíd Karel Burianova 2766/12 400 11 JO70AQ A
Ústí nad Labem OK1JCF Štícha Pavel Klíšská 995/133 400 01 A
Ústí nad Labem OK1JST Štícha Jiří Voskovcova 2751 400 11 A
Ústí nad Labem OK1JVT Tourek Václav SNP 1/2444 400 11 tourek@seznam.cz A
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Ústí nad Labem OK1FZT Zedník Jan V klidu 2 400 11 ok1fzt@volny.cz JO70AQ A
Ústí nad Labem 11 OK1JDU Paus Josef Hoření 2436/9 400 11 A
Ústí nad Orlicí OK1MGO Bořil Jiří Popradská 1290 562 06 JN89EX A
Ústí nad Orlicí OK1DMT JUDr. Chadima Zdeněk Hřbitovní 1008 562 01 A
Ústí nad Orlicí OK1HJI Matějíček Jiří Popradská 1274 562 06 JN89EX A
Ústí nad Orlicí OK1DUO Ing. Meduna Jaroslav Dukelská 505 562 01 ok1duo@unet.cz JN89EX A
Ústí nad Orlicí OK1GI Novotný Vojtěch Dukelská 492 562 01 ok1gi@qsl.net A
Ústí nad Orlicí OK1IUO Seidl Alexandr U hřiště 1351 562 06
Ústí nad Orlicí OK1VOF Mgr. Seidl Alexandr U hřiště 1351 562 06
Ústí nad Orlicí OK1DCB Stárek František Rozsocha 15 562 01 JO80DA A
Ústí nad Orlicí OK1-35955 Vyčítal Martin Na Pláni 1345 562 06 m.vycital@tiscali. JN89EW
Ústí nad Orlicí OK1MW Vyčítal Martin Na Pláni 1345 562 06 ok1mw@post.cz JN89EW A
Ústí nad Orlicí 1 OK1USJ Dušková Jitka Lanšperk 67 562 01 JN89FX A
Ústí nad Orlicí II OK1AGW Kužílek Karel Vrbová 75 562 03 JN89EX A
Úvaly OK1HT Ing. Hustoles Petr Tuklaty 51 250 82 JO70JB A
Valašská Polanka OK2BUX Jirout Stanislav č.p. 309 756 11 JN89XG A
Valašská Polanka OK2PKX Masař Pavel Leskovec 166 756 11 ok2pkx@qsl.net, JN99AG A
Valašské Meziříčí OK2JCJ Ing. Číp Jaroslav Zahradní 1002 757 01 A
Valašské Meziříčí OK2MDK Děcký Miroslav Krhová - Hrádky 323 757 01 ok2mdk@sezna JN99AL A
Valašské Meziříčí OK2SJP Ing. Janoštík Pavel Máchova 1253 757 01 pavel.janostik@i JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2MWK Malúšek Karel Poličná 257 757 01 ok2mwk@wo.cz JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2UMD Menšík Karel Podlesí 175 757 01 JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2OG Mičulka Jaroslav J.K.Tyla č.p. 418 757 00 JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2BUS Plaček Jaroslav Tolstého 1137 757 01 A
Valašské Meziříčí OK2BSP Plesník Jaroslav Havlíčkova 1171 757 01 JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2EA Štěpán Vítězslav Šafaříkova 724 757 01 stepan@stvglass JN89XL A
Valašské Meziříčí OK2VSO Štork Oldřich Podlesí 158 757 01 JN89XK A
Valkeřice OK1JVX Vondráček Milan č.p. 27 407 25 JO70DQ A
Vamberk OK1TYM Beneš Jiří Jiráskova 846 517 54 JO80ED A
Vamberk OK9LAH Hynek Ladislav Dvořákova 553 517 54 ok9lah@seznam. JO80DC N
Varnsdorf OK1FHF Hrubec František Západní 2816 407 47 A
Varnsdorf OK1APW Krčmář Miroslav Edisonova 2739 407 47 A
Varnsdorf OK1JCI Sýkora Jiří Celní 213 407 47 JO70HV A
Varnsdorf OK1JIA Šubrt Jiří Nemocniční 1399 407 47 JO70HV A
Varnsdorf OK1JIR Zatloukal Jiří Seifertova 2190 407 47 JO70HV A
Varnsdorf 3 OK1JPB Beckert Petr Studánka 365 407 52 p.b.2003@volny.cJO70HV A
Varnsdorf III OK1JKA Mgr. Korbel Adam Kollárova 2576 407 47 JO70HV A
Velim OK1FNV Náděje Jiří Na Skalce 630 281 01 JO70NB A
Velim OK1FEN Ing. Švarc Robert Vítězovská 45 281 01 ok1fen@qsl.net JO70NB A
Velká Bíteš OK2JS Sláma Jan Nová čtvrť 247 595 01 ok2js@post.cz JN89GH A
Velká Bíteš OK2HJJ Šrámek Jaroslav Košíkov 71 595 01 JN89CG A
Velká Bystřice OK2JML Mahr Lubomír ČSA 578 783 53 JN89QO A
Velká Bystřice OK2TEL Mahr Jiří č.p. 578 783 53 JN89QO A
Velká Dobrá OK1HAN Ing. Hanáček František Spojovací 508 273 61 ok1han@seznam.cz
Velká Jesenice OK1HSJ Slezák Jan č.p. 61 552 24 JO80AI A
Velká nad Veličkou OK2BPH Koutný Zdeněk č.p. 547 696 74 JN88SV A
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Velká Polom OK2PVZ Diviš Pavel Lipová 413 747 64 JN99BU
Velká Polom OK2UMM Martiník Miroslav 9.května 227 747 64 JN99BU A
Velká Polom OK2BTU Mučka Karel Osvoboditelů 80 747 64 JN99BU A
Velké Březno OK1FPA Antoško Petr Mlýnská 253 403 23 ok1fpa@email.cz JO70BP A
Velké Březno OK1JSA Antoško Štefan Byňov 30 403 23 JO70BP A
Velké Hostěrádky OK2VLY MUDr Petrlík Martin č.p. 25 691 74 martin@petrlik.cz A
Velké Chvojno OK1ZLM Matrka Ladislav č.p. 5 403 34 JO70AR A
Velké Chvojno OK1ZJJ Matrková Jana č.p. 5 403 34 JO70AR A
Velké Chvojno OK1ZMJ Matrková Jana č.p. 5 403 34 JO70AR A



c



Velké Losiny OK2VGZ Valenta Jiří Švermova 579 788 15 JO80MA A
Velké Meziříčí OK2BAQ Janeček Jaroslav Čechova 1595/8 594 01 A
Velké Meziříčí OK2HBY Kovařík Kamil gen.Jaroše 23 594 01 ok2hby@ok2rab. JN89AI A
Velké Meziříčí OK6AB Malec Radek Bezděkov 46 594 01 malecradek@sez JN89AI A
Velké Meziříčí OK2PEM Ing. Picka Jiří Bezděkov 67 594 01 A
Velké Meziříčí OK2PDU Svoboda Josef Bezručova 1552 594 01 ok2pdu@tiscali.czJN89AI A
Velké Meziříčí OK2ARM Vácha Josef Čechova 13 594 01 JN89AI A
Velké Opatovice OK2PBH Dufka Ladislav Hliníky 473 679 63 JN89IO A
Velké Opatovice OK2BGO Krejčíř Antonín Nádražní 270 679 63 JN89HO A
Velké Opatovice OK2YJ Kubín Jaroslav Opleta č.184 679 63 JN89IO A
Velké Petrovice OK1JVA Vaisar Jiří č.p. 74 549 54 jiri.vaisar@email. JO80CM A
Velké Poříčí OK1VTG Beránek František Družstevní 528 549 32 JO80CL A
Velké Poříčí OK1JXD Doubic Josef Za Sokolovnou 583 549 32 JO80CK
Velký Ořechov OK2BFN Mikeska Tomáš č.p. 121 763 07 A
Velvary OK1DPO Horálek Josef Miletice 67 273 24 JO70CH A
Vendolí 58 OK1FFH Ing. Ambrož Mojmír 569 14 ok1ffh@qsl.net A
Veřovice OK2TAS Bartoň Pavel č.p. 390 742 73 JN99BN A
Veřovice OK2MBO Černoch Zdeněk č.p. 141 742 73 JN99BN A
Veřovice OK2MBP Černoch Jiří č.p. 141 742 73 JN99BN A
Veřovice OK2BSK Mach Milan č.p. 245 742 73 JN99BN A
Veselí nad Moravou OK2BPK Kučírek Josef Hutník 1483 698 01 ok2bpk@razdva.cJN88QW A
Veselí nad Moravou OK2PER Lipták Josef Masarykova 530 698 01 JN89QW A
Veselí nad Moravou OK2PBK Loprais Radomír J.Nerudy 1372 698 01 ok2pbk@iol.cz JN88QW A
Veselíčko OK2YN Štolcar Josef Lazníčky 62 751 25 ok2yn@sendme.cJN89RN A
Vestec OK1-36140 Koc Miloš U Parku 103 252 42 koc@ensy.cz
Vestec OK3WW Koc Miloš U Parku 103 252 42 prefix@seznam.cz
Víchová nad Jizerou OK1HK Šubrt Rudolf Horní Sytová 20 512 41 JO70RP A
Vimperk OK1UFE Fridrich Vladimír Mírová 453 385 01 JN69VB A
Vimperk OK1AQL Holas Jindřich D.P.S. Svatá Máří 84 385 01 JN69WB A
Vinařice OK4TO Osvald Tomáš Důl Mayrau 40 273 07 ok4to@email.cz JO70BE A
Viničné Šumice OK2-35159 Šmerda Zdeněk č.p. 362 664 06 JN89JE
Vír OK2UZX Štouda Josef č.p. 16 592 66 JN89DN A
Vítkov OK2BIK Janírek Jaroslav Úvozní 576 749 01 JN89VS A
Vítkov OK2PIC Jež Oldřich Skřivánčí pole 883 749 01 A
Vítkov OK2IGL Peksa Vojtěch Oderská 178 749 01 ok2igl@seznam.cJN89VS A
Vítkov OK2BSQ Plavecký Jaroslav Křivá 712 749 01 JN89VS A
Vlašim OK1DHZ Sazama Karel Heydukova 1368 258 01 sazama@cbox.cz A
Vodňany OK1KFB Radioklub Vodňany Mokrého 202 389 01 JN79CD
Vodňany OK1FBW Šimek Marcel Výstavní 1038 389 01 JN79CD A
Votice OK1XJF Fidrmuc Jiří Svatopluka Čecha 625 259 01 JN79HP A
Votice OK1UNZ Šmuch Zdeněk Budenín 40 259 01 JN79IP A
Vracov OK2BEK Ing. Kůr Emil Písečná 584 696 42 JN88QW A
Vracov OK2BUT Arch.I Paclt Jan Jezerní 431 696 42 jan@paclt.cz JN88OX A
Vrané nad Vltavou OK1IKE Hellebrand Jiří U Elektrárny 430 252 46 ok1ike@atlas.cz JN79EW
Vrané nad Vltavou OK4FD Ing. Krejčí František Modřínová 670 252 46 ok2ifk@seznam.cz A
Vranovice OK2HME Humpolík Bohumil Kopečky 640 691 25 humpolikm@atlasJN88HX A
Vrchlabí OK1FT Deutsch Jiří č.p. 4/261 543 02 jdeutsch@quick. JO70TP A
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Vrchlabí OK1MNR Sokol Josef A
Vrchlabí OK1AFR Strouhal Rostislav Fügnerova 872 543 01 JO70TO A
Vrchlabí OK1MIC Toman Lubor Dukelská 1321 543 01 ltoman@senior.cz A
Vrchlabí OK1IJV Ing. Velebil Jaroslav Fügnerova 874 543 01 JO70TP A
Vrchlabí OK1HWU Vicek Jiří Pod Parkem 1233 543 01 ok8hxz@yahoo.c JO70TP A
Vrchlabí OK1WU Ing. Vicek Jiří Pod Parkem 1233 543 01 ok1fwu@tiscali.czJO70TP A
Vrchlabí OK1FWU MUDr Vicková Dana Pod Parkem 1233 543 01 ok1fwu@tiscali.czJO70TP A
Vrchlabí 1 OK1AE Cerman Zdeněk Českých bratří 833 543 01 JO70TO A
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Vrchlabí 1 OK1WC Dušek František P.O.Box 73 543 01 ok1wc@seznam. JO70TO A
Vrchlabí 1 OK1VEL Hloušek Jaroslav Družstevní 1293 543 01 JO70TP A
Vrchlabí 1 OK1CHL Chejnovský Miroslav Letná 1327 543 01 JO70TO A
Vrchlabí 3 OK1UEI Preradovič Aleksanda Jana Opletala 122 543 03 ok1uei@vrchlabi. JO70TO A
Vrchlabí 3 OK1XTF Tichý František Poštovní 167 543 03 JO70TO A
Vsetín OK2JAJ Juráň Antonín Velký Skalník 527 755 01 JN99AI A
Vsetín OK2KJT Juráň Vladimír Velký Skalník 527 755 01 radioklub@ok2kjt JN99AJ
Vsetín OK2SJD Juráň Vladimír Velký Skalník 527 755 01 JN99AI A
Vsetín OK2PTS Ing. Katnar Václav Okružní 407 755 01 ok2pts@volny.cz JN89WH A
Vsetín OK2BYW Konečný Milan Nad zámkem 1285 755 01 JN99AH A
Vsetín OK2VMU Macík Jiří Radniční 23 755 01 ok2vmu@post.c JN99AH A
Vsetín OK2BEO Machulka Ivan Těšíkov 1172 755 01 JN89XI
Vsetín OK2BJQ Ondráček Rostislav Jiráskova 1817/60 755 01 JN89XH A
Vsetín OK2SPW Pekáč Stanislav Rokytnice 450/32 755 01 JN89XH A
Vsetín OK2BTK Poláček Petr Rokytnice 440 755 01 JN89XH A
Vsetín OK2XID Ptáček Karel Jiráskova 1817 755 01 JN89XH A
Vsetín OK2WGR Šiška Petr Velký Skalník 1465 755 01 pe.si@post.cz JN99AI A
Vsetín OK2BRS Ing. Vaštják Ivan Bří.Hlaviců 73 755 01 ivastjak@post.cz JN99AH A
Všechlapy OK1AFF Kordík Josef Ronovská 35 288 02 JO70MF A
Všechlapy OK3SJ Suchý Josef Ronovská 54 288 02 pepasuchy@seznJO70MF A
Všeradice OK1DSZ Ing. Šebek Zdeněk č.p. 117 267 26 JN79BU A
Vykáň OK1CLA Cabicar Luděk č.p. 88 289 15 A
Vysoké Chvojno OK1HSK Plecháček Jan Na drahách 12 533 21 A
Vysoké Chvojno OK1TVA Plecháčková Veronika Na drahách 12 533 21 A
Vysoké Chvojno OK1CJS Ing. Sobotka Jaroslav Na drahách 148 533 21 A
Vysoké Mýto OK1TMI Sviták Miloš Žižkova 371/IV 566 01 svitakovi@tiscali. JN89BW A
Vysoké Mýto 4 OK1MBU Bělohlávek Zdeněk Javornického 611 566 01 JN89BX A
Vyškov OK2PAE Polák Adolf Hybešova 22 682 01 adolf.polak@qui JN89MG A
Vyškov OK2ZLS Stupka Zdeněk Bezručova 37 682 01 JN89GL A
Vyškov OK2BIA Šoupal Vladislav Hraničky 20 682 01 JN89MG A
Vyškov 1 OK2WK Kubíček Antonín Svatopluka Čecha 11 682 01 JN89MG A
Zábřeh OK2MZR Beran Milan Československé armá 789 01 JN89KV A
Zábřeh OK2PTT Ing. Hedrich Jan Palackého 3 789 01 JN89KU A
Zábřeh OK2TT Hedrich Jan Cihlářská 7 789 01 JN89KU A
Zábřeh OK2ABH Janhuba Petr Rovensko 224 789 01 JN89KV A
Zábřeh OK2MSS Koblížek Karel Strejcova 19 789 01 A
Zábřeh OK2PJJ Koruna Jan Rájec 57 789 01 A
Zábřeh OK2CMZ Nečas Martin Hrabová 184 789 01 necasm@mybox. JN89LU A
Zábřeh OK2PS Šindelář Pavel Olomoucká 27 789 01 ok2ps@qsl.net A
Zásada OK1FJX Lufinka Jindřich č.p. 274 468 25 ok1fjx@volny.cz JO70PQ A
Zastávka u Brna OK2BKE Kazda Jiří Zakřany č.192 664 84 A
Zašová OK2ZKB Kvapil Zdeněk č.p. 279 756 51 JN99AL A
Zašová OK2FPN Němec Petr č.p. 301 756 51 ok2fpn@mybox. JN99AL A
Zbýšov OK2MDI Nygrýn Milan Padělky 407 664 11 JN89ED A
Zdechovice OK1BI Borovička Jiří č.p. 141 533 11 JO70RA A
Zdechovice OK1VSV Mgr. Borovičková Sonja č.p. 141 533 11 A
Zdounky OK2BZW Matuška Karel Zdislavice 82 768 02 ok2bzw@sezna JN89PF A
Zeleneč OK1FVV Ing.C Váňa Vladimír Tyršova 438 250 91 vladvana@atlas.cJO70HD A
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Zlín OK2PO Bartoš Josef U lomu 628 760 01 bartos.ok2po@voJN89TF A
Zlín OK2PIW Bedei Vasil Šarovy 9 763 51 JN89TD A
Zlín OK2BDR Ing. Beran Jan Benešovo nábřeží 3742760 01 ok2bdr@centrum JN89UF A
Zlín OK2BH Brablc Zdeněk Bří.Sousedíků 1081 760 01 JN89TE A
Zlín OK2BJC Ing. Coufal Jan Bří.Jaroňků 4063/73 760 01 JN89UF A
Zlín OK2BMA Cunderla Pavel Slunečná 4558 760 05 JN89UF A
Zlín OK2PHQ Ing. Čep Jan Ševcovská 4064 760 01 A
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Zlín OK2JA Janovský Václav Obecniny  3607 760 01 A
Zlín OK2TSN Juruška Jiří Česká 4763 760 05 A
Zlín OK2BDB Ing.C Klabal Josef Příkrá 2995 760 01 ok2bdb@centru JN89UF A
Zlín OK2CPD Kříž Josef tř.Tomáše Bati 3763 760 01 A
Zlín OK2BNC Ohnút Jiří Nad Vývozem 5132 760 05 spal.technika@ohnut.cz A
Zlín OK2PEX Pokorný Antonín Paseky 462 760 01 JN89TF A
Zlín OK2PZL Pokorný Petr Paseky 462 760 01 petr.poky@post. JN89LI A
Zlín OK2BAV Sluštík Jaroslav Dukelská 3995 760 01 JN89UF A
Zlín OK2SPZ Zajíček Josef K Majáku 5002 760 01 pepa.zl@sezna JN89TE A
Zlín OK2ON Zouhar Radek Malenovice 808 763 02 ok2on@qsl.net JN89TE A
Zlín - Malenovice OK2TJG Gavenda Jindřich Tyršova 751 763 02 JN89IE A
Zlín 1 OK2BPW Knápek Svatomír Podvesná 2042/7 760 01 A
Zlín 12 OK2SZL Předínský Svatopluk Štípa 267 Ve Žlebech 763 14 A
Zlín 4 - Malenovice OK2PJF Paed Kuna František Nová 1035 763 02 JN89TE A
Zliv OK1VPS Klimešová Jaroslava Bezdrevská 725 373 44 A
Znojmo OK2LC Čech Lubomír 17.listopadu 34 669 02 JN88AU A
Znojmo OK2BSB Fajman Adolf Pražská 63 B 669 02 JN88AU A
Znojmo OK2UXO Oulehla Vladimír U lesíka 4 669 02 JN88AU A
Znojmo OK2UQF Ing. Pavelka Karel Suchohrdly 245 669 02 A
Znojmo OK2BJM Procházka Josef Vídeňská 36 669 02 JN88AU A
Znojmo 1 OK2WZN Pavelka Rostislav P.O.Box 15 669 01 ok2wzn@quick.czJN88AU A
Znojmo 4 OK2VTD Martinek Josef Přímětice 563 669 04 JN88AU
Znojmo 5 OK2XAF Augusta Jaroslav Sokolovská 1 671 81 JN88AU A
Zruč nad Sázavou OK1PHZ Hick Petr Sad míru 792 285 22 petr.hick@tiscali.cJN79NR A
Zubří OK2BGN Boruta Stanislav č.p. 545 756 54 JN99BL A
Zubří OK2POI Cabák Jiří Rožnovská 921 756 54 jcz@post.cz JN99BL A
Zubří OK2FBY Krůpa Miroslav Nad Fojstvím 1204 756 54 JN99BL A
Zubří OK2NMZ Novák Marek Nádražní 31 756 54 ok2nmz@sezna JN99BL A
Zubří OK2BXA Poruba Josef Hlavní 666 756 54 ampepa@email. JN99BL A
Zubří OK2FJI Ing. Poruba Jiří Hlavní 666 756 54 poruba@email.c JN99BL A
Žacléř OK1MXX Čihák František Komenského 253 542 01 A
Žacléř OK1LZ Mgr. Lenčuk Zdeněk Mírová 350 542 01 zdenek.lencuk@zJO70WP A
Žalhostice OK1ACS Nekvasil Václav č.p. 175 411 01 JO70BM A
Žamberk OK1MMK Kopecký Miroslav U Lukavice 519 564 01 JO80FC A
Žatec OK1ZH Bartošek Ladislav Hořetice 22 438 01 JO60SJ A
Žatec OK1UEM Lipert Martin Trnovany 47 438 01 JO60TH A
Žatec OK1VJU Seemannová Eva Jungmannova 575 438 01 JO60SH A
Žatec OK1DSP Špác Břetislav Svatováclavská 1003 438 01 ok1dsp@quick.c JO60SH A
Žatec OK1DQA Trykar Martin Jungmannova 2749 438 01 martintrykar@cenJO60SH A
Žatec OK1CGQ Vlasák Pavel Pekárenská 2392 438 01 ok1cgq@quick.c JO60SH A
Žatec 1 OK1ABF Jahelka Vladimír Svatopluka Čecha 1180438 01 ok1abf@quick.cz JO60SH A
Ždánice OK2BYH Holeček Roman Nádražní 488 696 32 JN89MB A
Ždánice OK2BKQ JUDr. Hrbotický Jan Padělky č.704 696 32 JN89MB A
Žďár nad Sázavou OK2MNM Bruchanov Martin Palachova 13/11 591 01 JN79XN A
Žďár nad Sázavou OK2PDE Ing. Bruchanov Jiří P.O.Box 50 591 01 bruch@racom.cz JN79XN A
Žďár nad Sázavou OK2DTI Ing. Horák Prokop Okružní 72/4 591 01 ok2dti@atlas.cz JN79XN A
Žďár nad Sázavou OK2PWL Juda Karel Haškova 18/33 591 01 JN79XN A
Žďár nad Sázavou OK2ABU Novák Zdeněk Smeykalova 412 591 01 A
Žďár nad Sázavou OK2BQ Palas František Haškova 42/28 591 01 JN79XN A
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Žďár nad Sázavou OK2ZAW Šustr Jan Palachova 7/4 591 01 ok2zaw@qsl.net JN79XN A
Žďár nad Sázavou 1 OK2JGF Kirchner Jan Smeykalova 2 591 01 ok2jgf@wo.cz JN79XN A
Žďár nad Sázavou 3 OK2PLD Šigut Vladimír Revoluční 31/14 591 01 vladimir.ok2pld@ JN79XN A
Žďár nad Sázavou 6 OK2BEN Ing. Čech Luboš Chelčického 14/5 591 01 lubos.cech@zdasJN79XN A
Žďár nad Sázavou 7 OK2TG Jakubec Slavomír Blažíčkova 20 591 01 s.jakubec@tiscali JN79XN A
Železnice OK1MOC Rychlík Lubomír Cidlina 1 507 13 JO70QL A
Železný Brod OK1XW Ing. Křížek Viktor Těpeřská 216 468 22 JO70PP A
Železný Brod OK1ATX Tumajer Jan Brodec 761 468 22 JO70PP A
Žilina OK2ZCB Uhrák Martin Biela 49 010 03 cvrcek@budatin.sJN99IF A
Žilina OK8ZAG Vereš Ferdinand Brezová 64 010 01 JN99JE
Žitenice OK1AGS Driemer Miroslav Skalická 166 411 41 JO70BN A
Žlutice OK1MEE Šmíd Miroslav Obránců míru 398 364 52 JO60NC A
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Adresář klubů ČRK (k 1.4.2006)



Praha  
Call QTH Kontakt



OK1KTL Tesla Hloubětín Ing.Josef Smítka CSc
Poděbradská 54/186 U Mrázovky 5
180 66 Praha 5
 150 00



OK1KLV Neustupného 1831 Miroslav Bečev
Praha 5 Neustupného 1831
155 00 Praha 5
 155 00



OK1KMM Petržílova 3299 Ing. Jiří Píro
Praha 4 Petržílova 3299
143 00 Praha 4 - Modřany
 143 00



OK1RUM Žíšovská 1628 DOK-CZ, D.Tschernay
Praha 9 Újezd n/Lesy Václavské nám. 17
190 16 Praha 1
 110 00



OK1KSD Stropnická 18/357 Miloš Kasalický
Praha 14 Stropnická 18/357
198 00 Praha 14
 198 00



OK1KZD Bořivojova 103 Otakar Pekař
OL5D Praha 3 - Žižkov Raisova 7
OK1OOO 130 00 Praha 6
 http://web.quick.cz/ok1kzd/ 160 00
  ok1kzd@quick.cz
OK1RSM Botevova Skaut.stř.-ROSOMÁCI



Praha 12-Modřany Botěvova
143 00 Praha 12-Modřany
 143 00
 janpelikan@volny.cz



OK1KSP Jarníkova 1889/11 Zdeněk Krutina
Praha 4 - Chodov Jarníkova 1889/11
148 00 Praha 4 - Chodov
 148 00



OK1KIK Brigádníků 1497/307 Jiří Krákora, OK1VYK
Praha 10 Brigádníků 1497/307
100 00 Praha 10
 100 00



OK1RAR Zborovská 27 A Radio
Praha 5 Zborovská 27
150 00 Praha 5
 150 00



OK1KCF Feřtekova 544 Pavel Konvalinka
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OL5DX Praha 8 Feřtekova 544
 181 00 Praha 8
  181 00
  ok1kz@post.cz
OK1KRA Truhlářka Ing.Rud.Bálek CSc.



Praha 6 Bajkalská 14
160 00 Praha 10
 100 00



OK1KUR FEL ČVUT Luděk Aubrecht
Technická 2 Evropská 76
Praha 6 Praha 6
166 27 160 00



OK1KFX Vratislavova 135 Štěpán Synek
Praha 2 Ohradní 1345
120 00 Praha 4 - Michle
 140 00
 ok1css@volny.cz



OK1KIR Churáňovská 2695 Jiří Vaňourek
OK1KPR Praha 5 Churáňovská 2695
OK7K 150 00 Praha 5
  150 00
  ok1kir@seznam.cz
OK1KMD Matějkova 1089/3 Jaroslav Pivrnec
OK5TOP Praha 9 Matějkova 1089/3
OL1A 190 00 Praha 9
  190 00
OK1OAB U Kombinátu 414/11 Radioklub OK1OAB



Praha 10 U Kombinátu 414/11
100 00 Praha 10
 100 00
 ok1oab@seznam.cz



OK1OAZ Na Balkáně 811 Pavel Čmel
Praha 3 Koněvova 108
130 00 Praha 3
 130 00
 pavelcmel@centrum.cz



OK1KLO Dolnoměcholupská 168 Jaroslav Sládeček
Praha 10 Kutnohorská 208/12
109 00 Praha 10
 109 00



OK1KFW Černilovská 659 Ing. Vladimír Včelák
OL1CW Praha - Klánovice Černilovská 659
 190 14 Praha - Klánovice
  190 14
  vlada.dxw@post.cz
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OK1RSC U krčské vod.1133/61 Ing.Jiří Hold, OK1DR
Praha 4 U Krčské vod.1133/61
140 00 Praha 4
 140 00
 hkvs@volny.cz



OK1KZE Na Šabatce 2124/4 Radioklub OK1KZE
Praha 4 Na Šabatce 2124/4
143 00 Praha 4
 143 00



OK1OWA Dolákova 531/28 František Vycpálek
Praha 8 Sv.Jan pod Skálou 11
181 00 Beroun
 266 01
 ok1owa@seznam.cz



OK1KLL Beranových 65 Josef Kuna
Praha 9 Tupolevova 480
199 02 Praha 9
 199 00



OK1KPZ Stehlíkova 1013 Dagmar Sládková
Praha 6 Sochařská 13
165 00 Praha 7
 170 00



   
Zpět 



 



Středočeský kraj  
Call QTH Kontakt



OK1OMD Pezinská 848 Ing.Bechyňa Antonín
Mladá Boleslav Pezinská 848
293 01 Mladá Boleslav
 293 01



OK1KCP Seifertova 198 Hlavatý Václav
Kralupy n.Vlt. Pražská 199
278 01 Kralupy IV.- Minice
 278 01



OK1KHI Roztoky u Prahy Stanislav Hladký
252 63 Masarykova 881
 Roztoky u Prahy
 252 63



OK1KBL Rybářská 161 Emilián Kroutil
Čelákovice Vratimovská 485
250 88 Praha 9
 199 00



OK1KEI V Horce 193 Alexandr Kobranov
OK1KBW Černošice P.O.BOX 4
 252 28 Černošice
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 WWW: www.qsl.net/ok1kei 252 28
OK1OQH Lidová Hvězdárna Libuše Hesová
OL1S Sedlčany Pod pilami 1037
OL9S 264 01 Sedlčany
  264 01
OK1KUT Kutnohorská 33 Josef Škop



Kolín V břízách 922
280 02 Kolín II
 280 02



OK1KKJ Kluk 164 Jarosl. Janata, OK1UKJ
Poděbrady - Kluk Kluk 164
290 01 Poděbrady-Kluk
 290 01



OK1OFE Severní 1223 Karel Sazama
Vlašim Heydukova 1368
258 01 Vlašim
 258 01



OK1KTC Raisova 16 Jindřich Hubáček
Kolín - Sendražice Raisova 16
280 00 Kolín 2
 280 00



OK1OFK Vestec 98 Radioklub OK1OFK
Jesenice u Prahy Vestec č. 98
252 42 Jesenice u Prahy
 252 42



OK1KZJ Štěchovice 239 Ing. Karel Drahozal
OK1KDT 252 07 Elektrárenská 239
OL1X  Štěchovice
  252 07
OK1KJV Samota Rasovna Miloslav Klouček



Rakovník Třtice 30
269 01 Nové Strašecí
 271 01



OK1OFJ Drahelická 1974 Kamil Uher
Nymburk Letců RAF 1934
288 02 Nymburk
 288 02



OK1KRE Řevničov Václav Schneider
270 54 Třeboc 50
 Řevničov
 270 54



OK1OSA Radioklub Jiří Kubásek
Jiráskova 313 Jiráskova 313
Sázava Sázava
285 06 285 06
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OK1KKD Kladno Stanislav Beránek
272 00 Jiráskova 338
WWW: www.qsl.net/ok1xed/ok1kkd.htm Hřebeč
 273 45



OK1KMG Kostelecká 154 Leoš Linhart, OK1ULE
Neratovice Na Výsluní 1296/8
277 11 Neratovice
 277 11



OK1KDA Plzeňská 213 František Schenk
Králův Dvůr Plzeňská 213
267 01 Králův Dvůr
 267 01



OK1KKH  JUDr.František Churý
17.listopadu 102
Kutná Hora 1
284 01



OK1KNG Hornická 148 Josef Formánek
Příbram-Březové Hory Vysoká Pec 136
261 02 Bohutín
 262 41



OK1KSL Pol. vězňů 1369 Radioklub Slaný
Slaný Polit. vězňů 1369
274 01 Slaný 1
 274 01



OK1ROZ Pod topoly 516 František Rubáš
Rožmitál pod Třemš. Drahotínská 5
262 42 Praha 5
 155 00



OK1KPB Rovná 232 Štefan Valenta
Příbram 5 Rovná 232
261 01 Příbram 5
 261 01



OK1KJB Benešovská 111 Ing.Petr Kotýnek
OL2O Týnec nad Sázavou Ladova 1468
 257 41 Benešov
  256 01
OK1KBC Prokopa Velikého 172 Jiří Hudec



Český Brod Smetanova 550
282 01 Český Brod
 282 01



OK1KKA Velim 40 Stanislav Korenc
281 01 Velim 327
 281 01
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OK1KRJ Veslařská 3254 Petr Horák, OK1HPX
Mělník Veslařská 3254
276 01 Mělník
 276 01



OK1KRI Říčany u Prahy Tomáš Brodina
251 01 Bezručova 463
 Říčany u Prahy
 251 01



OK1OFF Velvary Jaroslav Hanč
OL1F Velká Bučina Loucká 29
 273 24 Velvary
  273 24
OK1KZQ Nádražní 156 Miloš Hřebejk
OK5Y Jílové u Prahy Nádražní 156
 254 01 Jílové u Prahy
  254 01
OK1OFA 28.října František Hašek



Příbram VII 28.října 21
261 02 Příbram VII
 261 02



OK1OSG Vítězná 2958/509 Ladislav Vondrák
Kladno-Rozdělov Anglická 2528
272 04 Kladno
 272 00



OK1OKE Nám. Republiky Jiří Kosnar
OK1KAZ Mladá Boleslav Nám.Republiky 977/55
OL7W 293 01 Mladá Boleslav
 WWW: www.czechia.com/ok1fut 293 01



   
Zpět 



 



Budějovický kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KKU  Milan Koryčánek
Táborská 37
Sezimovo Ústí 1
391 01



OK1OFP Pražák 69 Jaroslav Muchl
Vodňany Pražák 69
389 01 Vodňany
 389 01



OK1OWW Svinětice 29 Rudolf Vavruška
Bavorov P.O.Box 11
387 73 Vodňany
 389 01
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OK1KUH Bechyně Stanislav Bahula
391 65 Sídliště 5.května 247
 Bechyně
 391 65



OK1KAK Klec 72 Vlastimil Vaněček
OL7HC Lomnice n.Lužnicí Klec 72
 378 16 Lomnice n.Lužnicí
  378 16
OK1KSF Holubov Jiří Pešl, OK1APG
OL7G 382 03 Holubov 76
  382 03
OK1KTA Tábor Vlastimil Pejchal
OL2W 390 11 Praž. povstání 2308
  Tábor
  390 01
OK1KCS Tovární 221 Miloš Kos



Strakonice II Švandy dudáka 735
386 02 Strakonice
 386 01



OK1KJP Větřní 43 Jindřich Neřold
382 11 Větřní 43
 382 11



OK1KKI Kpt.Jaroše 744/II Radioklub OK1KKI
Jindřichův Hradec P.O. box 99
377 01 Jindřichův Hradec
 377 01



OK1KCB Chotyčany u Č.Buděj. Bohumil Bureš
373 62 Dlouhá 14
 Čes. Budějovice
 370 11



OK1KPI VOBUKO Antonín Seiner
Havlíčkovo nám.92 K háječku 216
Písek Písek
397 01 397 01
WWW: www.kufr.cz  



OK1KWV KDDM Ing.Jaroslav Winkler
OK1KJD U zimního stadionu 1 Panská 23
 Č. Budějovice České Budějovice
 370 01 370 01
OK1OMV Mladá Vožice Jiří Pošusta



391 43 Mladá Vožice 465
 391 43



OK1KFB Mokrého 202 Bohuslav Šikl
OK1CAA Vodňany Číčenice 95
 389 01 387 71
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Zpět 
 



Plzeňský kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KYY Klenčí pod Čerchovem 244 Dušan Kopča
OL3Y 345 34 Klenčí p. Čerchovem 244
  345 34
OK1KRQ Dílenská 21 R.Štaif, (RK OK1KRQ)
OK1ORQ Plzeň Dílenská 21
OK1KGT 312 11 Plzeň
OK1RRQ  312 11
OK1RCA   
OK1OFM Sokolovská 59 Pavel Pok, OK1DRQ
OL5PLZ Plzeň Sokolovská 59
 323 12 Plzeň
  323 12
OK1KBI Dům dětí Mgr.Jaroslav Presl



Zámek čp.11 Mayerova 783
Horažďovice 1 Horažďovice 1
341 01 341 01



OK1KRY Voldušská 721/II. Josef Šimánko
Rokycany Arbesova 251/III
337 01 Rokycany
 337 01



OK1KFH Zámecká 397 Josef Cink
Spálené Poříčí Rychtaříkova 30
335 61 Plzeň
 326 00



OK1KNF Kdyně František Plojhar
OL5MS 345 06 Markova 560
  Kdyně
  345 06
OK1KCY Procházkova 271 Josef Suda
OL5IFK Klatovy II Procházkova 271
 339 01 Klatovy II
  339 01
OK1KQJ Letiště Milan Ruský OK1MR
OL3A Staňkov Sadová 530
 345 61 Holýšov
  345 62
OK1KDO Kunešova 504 Ing. Stanislav Vlk



Domažlice Kunešova 504
344 01 Domažlice
 344 01
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OK1OPT Kozolupy 185 Libor Kule
330 32 Kozolupy 185
 330 32



OK1KMU  Pavel Plasz
Jabloňová 1630
Tachov
347 01



OK1OUE Vejprnická 56 SOUE-RK OK1OUE
Plzeň-Skvrňany Vejprnická 56
318 02 Plzeň-Skvrňany
 318 02



OK1KUW Tř.5.května 615 Marek Rottenborn, OK1TRM
OL7R Stříbro Tř.5.května 615
 349 01 Stříbro
  349 01



Zpět 
 



Karlovarský kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KTS Sokolov Milan Nakládal
Lidické nábř. 209
Sokolov
356 01



OK1ORJ Borová 10 Ing.Pavel Jindra
OL5ORJ Karlovy Vary Gorkého 7
 360 17 Karlovy Vary
 WWW: www.mujweb.cz/www/ok1orj/ 360 01
OK1KNC Jiráskova 927 Vlastimil Pešek
OL5KNC Nejdek Rolavská 1222
 362 22 Nejdek
 WWW: www.mujweb.cz/www/ok1knc 362 21
OK1KWN Hradební 18 ECRA - Vorel Jiří
OK1KCH P.O.Box 75 P.O.Box 32
 Cheb 1, Cheb 2
 350 11 350 99
OK1KAD Lidická 1351/6 Mirek Klusák



Ostrov n.Ohří Hlavní třída 800/60
363 01 Ostrov nad Ohří
 363 01



OK1KTQ Družstevní 768 Karel Mareček
Kraslice Čs.armády 15
358 01 Kraslice
 358 01
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OK1ONI Ke kostelu 4 Michal Babuka
Mariánské Lázně Havlíčkova 599/5
353 01 Mariánské Lázně
 353 01



OK1KVK Sedlecká 5/761 Roman Meškán
OL7C Karlovy Vary Poděbradova 703
 360 10 Chodov u K.Varů
 WWW: www.qsl.net/ok1fvn/results/index.html 357 35



   
Zpět 



 



Ústecký kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KOM Hviezdoslavova 16 LVT/R-Com.
Ústí nad Labem Hviezdoslavova 16
400 01 Ústí nad Labem
 400 01



OK1KAO Za krematoriem 473 Vladimír Bloudek
OL2U Most bl. 8/80
 434 01 Bečov u Mostu
  435 26
OK1KST Dlouhá 689 Vladimír Keř



Štětí ČSA 515
411 08 Štětí
 411 08



OK1ORA Elektrárna Ledvice Petr Augusta
Bílina Trnovanská 1281
418 48 Teplice
 415 01



OK1KDG K.Maličkého 982 Luděk Salač
Lovosice Jabloň. alej 1065/20
410 02 Lovosice
 410 02



OK1KUL Drážďanská 512/62 TAG, St.Hubáček
Ústí nad Labem Drážďanská 512/62
400 07 Ústí nad Labem
 400 07
 tag.ul@iol.cz



OK1ONA Západní 63 Ing.Pavel Strahlheim
OL1C Bystřany Pražská 303
 417 61 Bystřany
 WWW: www.qsl.net/ol1c/index.html 417 61
OK1KIT Partyzánská 94 Zdeněk Říha



Podbořany Partyzánská 94
441 01 Podbořany
 441 01
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OK1KCU Masarykova 41 Rudolf Engl
Ústí nad Labem Peškova 531
400 01 Neštěmice
 403 31



OK1KDC Resslova 837/34 Ivan Říha
Děčín IV Resslova 837/34
405 02 Děčín IV
 405 02



OK1ODC Stará Chmelnice 59 Vlastislav Berka
Děčín 12 Stará Chmelnice 59
407 04 Děčín 12
 407 04



OK1KPW Vodárenská věž Petr Chvátal, OK1FFU
Louny Husova 1066
440 01 Louny
WWW: home.zcu.cz/ham/ 440 01



OK1KUA Svádov 146 Ladislav Dycka
Ústí nad Labem Nová 1403/30
403 22 Ústí nad Labem
 400 03



OK1KKP Dukelská 14 Josef Devera
Litoměřice Dukelská 14
412 01 Litoměřice
 412 01



OK1KAE V.Soboty 1074 Ing.Jiří Němec
Duchcov V.Soboty 33
419 01 Duchcov
 419 01



OK1KSO Beethovenova 1269/68 František Kadaňka
OK5W Chomutov SNP 3914
OK1RPS 430 01 Chomutov
  430 01



   
Zpět 



 



Liberecký kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KZN Křížlice 68 Pavel Šír
Víchová nad Jizerou Mrklov 76
512 41 Benecko
 512 37



OK1KKL B.Smetany 1955 Luboš Palič, OK1TPF
Turnov Ohrazenice 206
511 01 Turnov
 511 01
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OK1KAM Sklářská 1 Lubomír Čuchal
Liberec 24 Maškova 90
463 13 Liberec 24
 463 13



OK1KCZ Na Rovném 32 Mojmír Tulak, OK1APU
Semily 2 Bítouchov 125
513 01 Semily
 513 01



OK1KKT Tanvald, ABB EP Radioklub Tanvald
OL1OOS Tanvald-Šumburk 265 P.O.Box 30
 468 41 Desná v Jiz.horách
  468 61
OK1KFQ U jezu 4 Milan Skřivanec
OL4W Liberec 4 Ruprechtická 1166/52
 460 01 Liberec 1
  460 01
OK1KEP Sadová 15 Jiří Knejfl, OK1UON



Jablonec n.Nisou Sadová 15
466 01 Jablonec n.N.
 466 01



OK1KJA Dobrá Voda 16 Ing.Jaromír Voleš
OL5TEN Jablonec nad Nisou Jindřichovská 3
 466 06 Jablonec nad Nisou
  466 02
OK1KEL Malá Skála 148 Radoslav Nejedlo



468 22 Malá Skála 148
 468 22



OK1KNR Dolní Libchava 185 Jiří Luňák,OK1TD
OL7D Česká Lípa Dolní Libchava č.185
 470 01 Česká Lípa
  470 01



Zpět 
 



Královéhradecký kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KKY Areál ČD Zdeněk Jansa
Chlumec nad Cidlinou Mládežnická 565/IV.
503 51 Chlumec nad Cidlinou
 503 51



OK1KQP Základní škola Aleš Matějka
Hronov Jiř. z Poděbrad 855
549 31 Hronov 1
 549 31



OK1KIV Trutnov 3 Zdeněk Břicháček
OL3E 541 03 Za řekou 114
  Trutnov 3
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  541 03
OK1OZY Pod parkem 1233 Ing.Jiří Vicek



Vrchlabí Pod parkem 1233
543 01 Vrchlabí
 543 01



OK1KMP Achátová 1810 Petr Knap
Nová Paka Kotíkova 189
509 01 Nová Paka
 509 01



OK1KQT Na drahách 190 Václav Stolín
OL5W Hradec Králové 9 Bořkova 781
 500 09 Jaroměř 3
  551 01
OK1KHA DDM Malecí 588 Ing.Bohumil Suchánek



Nové Město n.Metují Vrchoviny 113
549 01 Nové Město n.Metují
 549 01



OK1OEA Okružní 331 Pavel Příhoda
OL7M Solnice Okružní 331
 517 01 Solnice
 WWW: www.qsl.net/ol7m 517 01
OK1OHK DDM RK OK1OHK, DDM
OK1RDD Rautenkrancova 1241 Rautenkrancova 1241
 Hradec Králové Hradec Králové
 500 03 500 03
OK1OMZ Karla Moora 370 Jiří Podlipný, OK1MZO



Lázně Bělohrad Karla Moora 370
507 81 Lázně Bělohrad
 507 81



OK1KQI Domašínská 990 Jiří Fröde
Dobruška Domašínská 990
518 01 Dobruška
 518 01



OK1OCS Steidlerova 243 Jindřich Borůvka
Česká Skalice Steidlerova 243
552 03 Česká Skalice
 552 03



OK1KOB DDM Spoj.národů 1620 Josef Šnábl
Dvůr Králové n.Labem Puchmajerova 1218
544 01 Dvůr Králové n.L.
 544 01



OK1KHK Hradec Králové Josef Kulek
500 03 Severní 756
 Hradec Králové
 500 03
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OK1KKS
OK1OKW
 
 



 Zdeněk Richter
SNP 582
Hradec Králové 3
500 03



OK1KIX Broumov Oldřich Werner
550 01 Lidická 286
 Broumov VI
 550 01



OK1KNA
OK1KLX
OK1KHA
 



Radiomaják Kramolna Pavel Huhniak,OK1MLX
Růžová 1963
Náchod
547 01



OK1KWF Soukenická 169 Jiří Šolc
OK1RDH Police nad Metují Soukenická 169
 549 54 Police nad Metují
  549 54



Zpět 
 



Pardubický kraj  
Call QTH Kontakt



OK1KPA Družby 337 Bedřich Jánský
Pardubice Družby 337
530 09 Pardubice
WWW: www.sweb.cz/ok1kpa 530 09



OK1KQC Palackého nám. 15 Drahomír Nárožný
Jevíčko Bělá u Jevíčka 87
569 43 Jevíčko
 569 43



OK1KTW Lanškroun Radioklub Lanškroun
563 01 P. O. box 2
 Lanškroun
 563 01



OK1RKM Horka 53 Dr.Bohumil Andr
OL5OVP Chrast u Chrudimě Horka 17
 538 51 Chrast u Chrudimě
  538 51
OK1KHL Bratří Čapků 872 Svetozar Majce,
OK5H Holice Bratří Čapků 471
OL5T 534 01 Holice
 WWW: http://ok1khl.com 534 01
  ok1khl@holice.cz
OK1KCI Svitkov 92 Ondřej Koloničný



Pardubice 6 Sezemická 1293
530 06 Pardubice
 530 03
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OK1KUO Ústí nad Orlicí Alexandr Seidl
562 01 U hřiště 1351
 Ústí nad Orlicí
 562 06



OK1KQW Stromovka 338 Miloš Bubeníček
Choceň Újezdská 1467
565 01 Choceň
 565 01



OK1KOK Na Výsluní 520 Miroslav Štangler
OL1B Jablonné nad Orlicí Na Výsluní 520
 561 64 Jablonné nad Orlicí
  561 64
OK1KIY Střelnice Zdeněk Zeman



Přelouč Gagarinova 1213
535 01 Přelouč
 535 01



OK1KCR Masarykovo nám.57 Karel Běhounek
Chrudim IV Na Šancích 1181
537 01 Chrudim IV
 537 05



OK2KAT Cihelna Ing.Jiří Gregor
Svitavy U mlýna 4
568 02 Svitavy
WWW: 
www.upce.cz/%7Ekolo/ok2kat.htm.CISO8859-
2



568 02



OK1OMY Hostovice 56 Otakar Kozlík
OL5NVS 530 02 Hostovice 56
  Pardubice 2
  530 02
OK1KHQ Újezdská 973 Jaroslav Meduna



Choceň Dukelská 505
565 01 Ústí nad Orlicí
 562 01



Zpět 
 



Vysočina  
Call QTH Kontakt



OK1KHB Humpolecká 1566 RK Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod Humpolecká 1566
580 01 Havlíčkův Brod
 580 01



OK2KFK Neumanova 2 Ing. Jiří Bruchanov
Žďár nad Sázavou VI. Palachova 13/11
591 01 Žďár nad Sázavou VI.
 591 01
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OK2KEY Tesla Jihlava Ing. Vladimír Přibyl
Havlíčkova 30 Fügnerova 9
Jihlava Jihlava
586 26 586 02



OK2KAJ Internát SPŠT Ing. Ludvík Kouřil
Man.Courierových 656 Spojenců 971
Třebíč Třebíč
674 01 674 01



OK2KVM Gen.Svobody 623/21 Karel Odehnal
OK5Z Třebíč Gen.Svobody 623/21
 674 01 Třebíč
  674 01



Zpět 
 



Brněnský kraj  
Call QTH Kontakt



OK2KFR Sevastopolská 6 František Pavlík
Brno Sevastopolská 6
625 00 Brno
 625 00



OK2KOZ Tř.kpt. Jaroše 35 Jan Kališ
Brno tř.kpt.Jaroše 35
602 00 Brno
 602 00



OK2KOO KD Bratislavská 1 Kamil Stúpal
Hodonín Vřesová 5
695 01 Hodonín
 695 01



OK2KBR Rybkova 17 Ing. Jaroslav Klimeš
Brno Botanická 67
602 00 Brno
 602 00



OK2KUB SVČ Lužánky Zdeněk Herzig
OL5CVC Lidická 50 Lidická 50
 Brno Brno
 658 12 658 12
OK2KQU Veveří 14 Leopold Neugebauer



Brno 2 Veveří 14
602 00 Brno
 602 00



OK2KZC Nádražní 13 Jiří Staňka, OK2PKY
Hustopeče u Brna Dobrovského 13
693 01 Brno
 612 00
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OK2KEA Klášterská 369 Ing.Vítězslav Vala
Tišnov Květnická 1621
666 01 Tišnov
 666 01



OK2KFP Kunštát na Moravě 41 Stanislav Kuchyňa
679 72 Kunštát na Moravě 41
 679 72



OK2KFJ Brněnská 65 Jiří Sekereš
Mikulov Sadová 1
692 01 Mikulov
 692 01



OK2KYK Svatoborská 495 Radioklub OK2KYK
Kyjov Svatoborská 495
697 01 Kyjov
 697 01



OK2OTZ Dědická 16 Zdeněk Borovička
OL6RY Brno Račerovická 774/1
 627 00 Třebíč
  674 01



Zpět 
 



Zlínský kraj  
Call QTH Kontakt



OK2OIP SPŠ MV ČR Jaroslav Plaček
Zlínská 911 Tolstého 1137
Holešov Valašské Meziříčí
769 12 757 01



OK2OZL Vys.střed. Ladislav Hnila, OK2LE
OK2KGP Kudlov 477 Podvesná VII/2051
OL6A Zlín Zlín
OK2RKP 760 01 760 01
OK2KRK Havřice 295 František Hauerland
OK2OBW Uherský Brod Havřice 295
 688 01 Uherský Brod
  688 01
OK2KAN Holešov letiště Zdeněk Kabelík
OK2RSB 769 01 U letiště 1320
  Holešov
  769 01
OK2RSC Tovačovského 431/11 Svatopluk Čech



Kroměříž Ulička 2462/5
767 01 Kroměříž
 767 01



OK2KRT Rožnov pod Radhoštěm Ing.Antonín Benek
OL5KRT 756 61 Chodská 532
  Rožnov pod Radhoštěm
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  756 61
OK2KJT Dušná Radioklub OK2KJT



Vsetín Jasenice 527
755 01 Vsetín
 755 01



OK2KGE Nádražní 1612 Milan Brázdil
Otrokovice Nádražní 1612
765 02 Otrokovice
 765 02



OK2KOG Kulturní dům č.10 Miroslav Krůpa
Zubří Nad Fojstvím 1204
756 54 Zubří
 756 54



OK2KPS Zámek č.1 Václav Katnar, OK2PTS
Liptál Okružní 407
756 31 Vsetín
 755 01



Zpět 
 



Olomoucký kraj  
Call QTH Kontakt



OK2KOV Universita Palackého Dr. Lubomír Minařík
Olomouc Štítného 12
772 00 Olomouc
 779 00



OK2OCF Město Libavá Květoslava Plecitá
783 07 Heroltovice 1523
 Město Libavá
 783 07



OK2KCN Němčice nad Hanou Miroslav Foltýn
798 27 Komenského 30
 Němčice nad Hanou
 798 27



OK2OHA Norská 23 Ing.Antonín Paloušek
Olomouc Norská 23
779 00 Olomouc
 779 00



OK2KJU Újezdec čp. 193 Daniel Smička
OL7T Přerov IV Seifertova 6
 750 00 Přerov
  750 00
OK2KLD Opletalova 655 Michal Volčík



Uničov Opletalova 655
783 91 Uničov
 783 91



18











OK2KEZ Gen.Krátkého 20 Ing.Jaroslav Drozd
Šumperk Gen.Krátkého 20
787 01 Šumperk
 787 01



OK2KMO B.Křenek Bohumil Křenek
OL6M Kmochova 5 Kmochova 5
 Olomouc Olomouc
 779 00 779 00
OK2KYJ D.Hejčínská 25 Antonín Hanák



Olomouc Jílová 23
779 00 Olomouc 9
 779 00



OK2KUM Vápenice 9 Ivo Zatloukal
Prostějov Trávnická 14A
796 01 Prostějov
 796 01



OK2OSU Břevenec 3 Radek Ulmann
783 85 Břevenec 3
 Šumvald
 783 85



OK2OLD Bratří Čapků 818 Milan Macek
Uničov Bratří Čapků 818
783 91 Uničov
 783 91



OK2KLF Jaselská 832 František Vlasák
Hranice Pod Křivým 484
753 01 Hranice
 753 01



OK2KWX DDM DDM
OK5UG Jánského 1 Tř. 17.listopadu 47
 Olomouc Olomouc
 779 00 771 74



Zpět 
 



Moravskoslezský kraj  
Call QTH Kontakt



OK2KPD Na vyhlídce Miroslav Plaček
Krnov Hlubčická 129
794 01 Krnov
 794 01



OK2KQM VŠB-TU Ing.M.Šenovský-VŠB
Tř.17.listopadu Tř.17.listopadu 15
Ostrava-Poruba Ostrava - Poruba
708 33 708 33
WWW: www.vsb.cz/RKLUB  
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OK2KOE Opavská 272 Vlastimil Rauer
Dvorce Nemocniční 2
793 68 Dvorce
 793 68



OK2KHF Dlouhá tř.81e/1119 AVZO ČR, ZO RK OK2KHF
Havířov-Podlesí Dlouhá tř. 81e/1119
736 01 Havířov-Podlesí
 736 01



OK2KIS AVZO-1.ZO KOVONA Václav Ožana
Závodní 540 Božkova 562
Karviná Karviná - Ráj
735 06 734 01



OK2KDS Na koutech 7/148 Wieslaw Bajger
Horní Suchá Na koutech 7/148
735 35 Horní Suchá
 735 35



OK2KYC Veřovice 197 Zdeněk Černoch
742 73 Veřovice 141
 742 73



OK2KDJ Martinská čtvrť 1159 Radioklub Astra
Frenštát p.R. Martinská čtvrt 1159
744 01 Frenštát p. R.
 744 01



OK2KWS Rýmařov Jaroslav Lukeš
795 01 Rudé armády 43
 Rýmařov
 795 01



OK2KFM Frýdek - Místek Emil Lahner
OL9W 738 02 Malý Koloredov 761
  Frýdek - Místek
  738 02
OK2KOD Odry 1 Rudolf Pajurek



742 35 U nemocnice 7
 Odry 1
 742 35



OK2KQQ Malý Koloredov 811 Boris Konečný,OK2QW
OL7Q Frýdek-Místek Lidická 1699
 738 02 Frýdek-Místek
  738 02
OK2RGA DDM Opava František Lupač



Jaselská 4 Dostojevského 41
Opava Opava
746 01 746 01



OK2KRO Plk. R.Prchaly 247 Viktor Chodura
OK5SWL Ostrava 8 R.Prchaly 247
OK6L 708 00 Ostrava-Pustkovec
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  708 00
OK2KCE ID-karta Jiří Kimmel



Hlavní 3 Haškova 4
Opava Opava
746 01 746 01



OK2KZT Nový Borek 349 Jan Motyka, OK2BIQ
OL5OPZ Třinec Tyra 30
OL5ZIW 739 61 Třinec
  739 61



Zpět
© OK1CMU, 



2000   
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Jmenný OK callbook Stav k 5.11.2006
OK1SIB Abraham Jan Krawcova 1694 Choceň 565 01 ok1sib@atlas.cz A
OK2IQT Adamec Vladimír č.p. 1 Hošťálkovy u Krnova 793 81 A
OK2SAI Adamiec Henryk Na Zámostí 202 Albrechtice 735 43 A
OK1IAY Aksamit Miroslav Černovice 8 Pernarec 330 36 A
OK1CI Albrecht Josef Petrohradská 2388 Tábor 390 03 A
OK1DZA Albrechtová Zdenka Petrohradská 2388 Tábor 390 03 A
OK2WID Altman Zdeněk Ulrychova 6 Brno 624 00 altman@c2n.cz A
OK1RAR AMARO Radlická 2 Praha 5 150 00
OK1TZA Ambroz Zdeněk Svitavská 640 Jevíčko 569 43 ok1tza@atlas.cz A
OK1FFH Ing. Ambrož Mojmír Vendolí 58 569 14 ok1ffh@qsl.net A
OK2FYM Ambrož Ladislav Hornopolní 39 Ostrava 1 702 00 A
OK1ALU PaedDr. Andr Bohumil Horka 17 Chrast u Chrudimě 538 51 A O
OK1ULU Ing. Andr Aleš Ondřejská 35 Karlovy Vary 360 01 A O
OK1UDF Andreas Karel Berlínská 2749 Tábor 390 05 A
OK2BTZ Andrle Antonín Boršická 99 Dolní Němčí 687 62 A
OK5OK Andrýs Jiří Peškova 517 Ústí nad Labem 403 31 jiri.andrys@seznam.cz A
OK1MAS Ansorge Rudolf Stéblová 55 Opatovice nad Labem 533 45 A
OK1DOF Ing. Antonín Petr Městečko Trnávka 4 569 41 A
OK1ASL Ing. Antony Viktor Kaprova 14/42 Praha 1 - Staré Město 110 00 asl@quick.cz A
OK1AKJ Antoš František Palackého 109 Městec Králové 289 03 A
OK1ARP Antoš Václav K hájku 1717 Nová Paka 509 01 A
OK1FCA Antoš Stanislav Zelenohorská 499 Praha 81 181 00 A
OK1FPA Antoško Petr Mlýnská 253 Velké Březno 403 23 ok1fpa@email.cz A
OK1JSA Antoško Štefan Byňov 30 Velké Březno 403 23 A
OK1ZKN Arazim Jaroslav Jirenská 242 Nehvizdy 250 81 ok1zkn@seznan.cz A
OK1XV Archman Josef Kamýk nad Vltavou 262 63 A
OK1TLB Arnold Václav Teplická 1 Litoměřice 412 01 A
OK1CMA Arnošt Martin Česká 921 Chrudim IV 537 05 A
OK1XFA Ing. Aster Jaroslav Za komínem 486 Trutnov 4 541 02 ok1xfa@volny.cz A
OK1DLA RNDr. Aubrecht Luděk Evropská 2062/76 Praha 6 160 00 ok1dla@qsl.net A
OK1DHP Augusta Petr Trnovanská 1281 Teplice 415 01 A
OK2XAF Augusta Jaroslav Sokolovská 1 Znojmo 5 671 81 A
OK2WXZ Augustin Václav Mírová 1295 Nové Město na Moravě 592 31 A
OK2CHB Baar Hugo Na Prachárně 8 Nový Jičín 741 01 A
OK2SHB Baar Hugo Na Prachárně 8 Nový Jičín 741 01 A
OK1MUK Ing. Bacík Karel Brožíkova 436 Pardubice 530 09 A
OK2BBA Baďura Jan J.A.Komenského 21 Adamov 679 04 A
OK2PBL Bahounek Jiří Hrubého 700 Uničov 783 91 A
OK1VSG Bahula Stanislav Sídl.5.května 247 Bechyně 391 65 A
OK1URO Bajer Milan Obchodní 674 Štětí 411 08 bajobajo@razdva.cz A
OK2VWB Bajger Wieslaw Na koutech 7/148 Horní Suchá 735 35 A
OK1DJE Balák Josef Luková 57 Damníkov 561 23 balak.josef@tiscali.cz A
OK1AEB Balej Karel Škvárova 2372 Kladno 1 272 01 A
OK1DTX Balejová Věra Škvárova 2372 Kladno 272 01 A
OK1FR Balek František Mládežnická 1238 Strakonice I 386 01 A
OK2ZTV Balga Jaroslav Vinohradní 30A/651 Tvrdonice 691 53 A
OK2ZTW Balga Roman Vinohradní 30A/651 Tvrdonice 691 53 A
OK1HLB Balík Ladislav U vrby č.p.46 Praha 9 - Běchovice 190 11 A
OK2JUB Ing. Balon Jaromír Na kopci 28/2080 Karviná - Mizerov 734 01 jardakb@volny.cz A
OK1MI Bambas Karel Otínská 29 Praha 5 - Radotín 153 00 A
OK1DLB Barák Miloš Malá strana 15 Městec Králové 289 03 A
OK1PNA Bareš Michal Arnošta z Pardubic 26Pardubice 530 02 A
OK1TIM Bareš Pavel č.p. 33 Suchý Důl 549 62 bares.pavel@centrum.czA O
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OK1AFI Bárta Vladimír K Řípu 1085 Roudnice nad Labem 413 01 A
OK1JNU Bárta Václav Pozorka 84 Nejdek 362 21 ok1jnu@email.cz A
OK1JNW Bárta Lukáš Pozorka 84 Nejdek 362 21 webmater@ok1jnw.com A
OK1DTM Bartoň Josef Staroměstské nám. 9 Mladá Boleslav 293 01 ok1dtm@quick.cz A O
OK2TAS Bartoň Pavel č.p. 390 Veřovice 742 73 A
OK1HTM Bartoňová Petra Staroměstské nám. 9 Mladá Boleslav 293 01 A
OK1AJU Bartoš Jiří Dr.M.Horákové 1642 Písek 397 01 A
OK1CBM Bartoš Michal č.p. 231 A Radvanice v Čechách 542 12 A
OK1DKA Bartoš Bohuslav Lidická 859 Lanškroun 563 01 bartos@inlan.cz A
OK1IE Bartoš Jan V.Talicha 15 České Budějovice 370 05 A
OK2PO Bartoš Josef U lomu 628 Zlín 760 01 bartos.ok2po@volny.cz A
OK1ZH Bartošek Ladislav Hořetice 22 Žatec 438 01 A e
OK2PIR Bartošík Jiří č.p. 26 Malínky 683 33 jiri.bartosik@wo.cz A
OK1UJB Bartoška Josef Mánesova 633 Štětí 411 08 josef.bartoska@worldon A
OK1VEH Ing. Baťka Bohumír Janovského 10 Praha 7 170 00 A
OK1AYK Bauer Jaromír Vnitřní ul.83 Hlincova Hora - Kodetka373 71 A
OK1MUC Ing. Bauer František Skalková 5213 Chomutov 430 05 f.bauer@centrum.cz A
OK1UWW Ing. Bäumelt Karel Sendražice 19 Smiřice 503 03 A
OK1SBV Ing. Bažant Vladimír Hornomlýnská 1255/6Praha 4 148 00 A
OK1WF Ing. Bažant Jaroslav Černovice č.181 Chomutov 430 01 A
OK1JPB Beckert Petr Studánka 365 Varnsdorf 3 407 52 p.b.2003@volny.cz A
OK1DOM Bečev Miroslav P.O.Box 14 Praha 54 150 04 ok1dom@seznam.cz A
OK1BET Bečka Miroslav Příbramská 260 Rotava 357 01
OK2PIW Bedei Vasil Šarovy 9 Zlín 763 51 A
OK1BAH Ing. Bednář Jiří Nosická 10 Praha 10 100 00 A
OK1EV Bednář Jan Štítného 626 Dvůr Králové n.Labem 544 01 A
OK1TAM Ing. Bednář Svatoslav Ke skále 413 Horoměřice 252 62 A
OK2BNF Bednářík Stanislav Pod Vinohrady 275 Uherské Hradiště 686 01 A
OK1FET Běhal Vladimír Kolonie u obecní cihePraha 10 108 00 ok1fet@seznam.cz A
OK2ZS Běhal Jaroslav U sušírny 39 Bystrovany 772 00 ok2zs@email.cz A O
OL5QRP Běhal Jaroslav Mahenova 19 Bystrovany 772 00 behal@iol.cz
OK1AIJ Běhounek Karel Na šancích 1181 Chrudim IV 537 05 karel.line@seznam.cz A
OK1VBA Bechyňa Antonín Pezinská 848 Mladá Boleslav 293 01 ok1vba@volny.cz A
OK1TAO Ing. Bechyně Otakar V haldách 258 Kamenné Žehrovice 273 01 A
OK1WJB Bejblík Jaroslav Na Křemelce 437 Sázava 285 06 ok1wjb@cbox.cz A
OK1AMH Bělka Stanislav Čtyřkolská 99 Praha 10 - Uhříněves 104 00 A
OK1MBU Bělohlávek Zdeněk Javornického 611 Vysoké Mýto 4 566 01 A
OK1AT Dr. Benda Jiří Zelenečská 355/22 Praha 9 - Hloubětín 194 00 A
OK1NJB Benda Michal č.p. 225 Dolní Ředice 533 75 ok1njb@volny.cz A
OK1VPT Benda Ludvík Petrův Dvůr 67 Netolice 384 11 A
OK1IEP Benedikt Eduard Husova 1044 Přeštice 334 01 eda.benedikt@volny.cz A
OK1UEB Benedikt Jiří Turistická 12 Plzeň 323 17 A
OK2STK Benek Josef Chodská 532 Rožnov pod Radhoštěm756 61 jbenek@tiscali.cz A
OK2VMC Ing. Benek Antonín Chodská 532 Rožnov pod Radhoštěm756 61 ok2vmc@wo.cz
OK1AEW Beneš Jaroslav Vlnařská 837 Liberec 6 460 01 A
OK1CBR Beneš Roman Klicperovo nám. 49 Chlumec nad Cidlinou 503 51 ok1cbr@qsl.net A
OK1TYM Beneš Jiří Jiráskova 846 Vamberk 517 54 A
OK1FJD Beran David Dolní Kamenice 55 Holýšov 345 62 ok1fjd@volny.cz A
OK1XOX Beran Aleš Pražská 1532 Náchod 547 01 p.o.box@tiscali.cz A
OK2BDR Ing. Beran Jan Benešovo nábřeží 37 Zlín 760 01 ok2bdr@centrum.cz A
OK2MZR Beran Milan Československé armáZábřeh 789 01 A
OK1VTG Beránek František Družstevní 528 Velké Poříčí 549 32 A
OK1UXH Berka Vlastislav V Lukách 59 Děčín 25 405 02 ok1uxh@volny.cz A
OK2IUH Berka Zdeněk Solná 32 Uherské Hradiště 686 01 A
OK2TBE Berka Tomáš Rolnická 7 Opava - Kateřinky 747 05 A
OK1JJT Bernáčková Jana Husova 183/6 Trutnov 541 01 A
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OK1VB Bernat Václav Benešova 612 Kutná Hora 1 284 01 A
OK1AEG Bezděk Jaroslav Na Rozhledně 767 Chrudim IV 537 01 A O
OK1SHF Ing. Bezouška Zdeněk Cílkova 649 Praha 4 - Kamýk 142 00 A
OK1BPO Ing. Bílek Petr č.p. 22 Dolní Branná 543 62 bilek7@seznam.cz
OK1IEC Ing. Bílek Jiří Západní 63 Bystřany 417 61 bilek_jiri@volny.cz A
OK1TIC Bílek Jan Západní 63 Bystřany 417 61 ok1tic@post.cz A
OK1WMB Bilický Vladimír Kuřívody 532 Ralsko 471 24 ok1wmb@seznam.cz A
OK1MZB Binder Zdeněk Komenského 717 Planá u Mar. Lázní 348 15 z.binder@worldonline.czA
OK1CDE Bitala Petr Branislavova 1419 Beroun 2 266 01 pebit.ok1cde@seznam.cA
OK1OA Bittner Jiří U věže 2435 Praha 9 193 00 A
OK1APV Blaha Antonín Kotkova 811 Dvůr Králové nad Labem544 01 A
OK2BLO Blaha Josef Gemerská 504 Litovel 784 01 A
OK2PJO Blaha Josef CBI P.O.Box 7 Bedihošť 798 21 ok2pjo@seznam.cz A
OK2POB Blaha Martin nám.T.G.Masaryka 28Náměšť na Hané 783 44 ok2pob@elektronek.cz A
OK1MBR Bláha Rudolf K rozvodně 95 Pardubice 530 09 rublaton@seznam.cz A
OK1VIT Bláha Jiří Průběžná 57 Praha 10 100 00 A
OK2BOV RNDr. Bláha Rudolf Štítného 29 Olomouc 779 00 A
OK2UCB Blahuta Karel Hošťálkovy 47 Hošťálkovy u Krnova 793 81 A
OK1TPL Blažek Tomáš Žižkova 197 Bohosudov 417 42 A
OK1VDF Blažek Jaroslav Křišťálová 11 Jablonec nad Nisou 466 02
OK2BQR Blažek František Trávníky 1182 Otrokovice 765 02 A
OK2JQR Blažek František P.O.Box 47 Otrokovice 2 756 02 A O
OK1PBB Bleha Bohumil ul.5.května 149 Chrast u Chrudimě 538 51 A
OK2PEY Blecha Miloš Proskovická 494 Krmelín 739 24 A
OK2PWM Ing. Bleša Přemysl Slížany 95 Morkovice - Slížany 768 33 pblesa@seznam.cz A
OK2ZIO Bleša Karel Slížany 1 Morkovice - Slížany 768 33 karel.blesa@tiscali.cz A
OK1WT Bloudek Vladimír Za Školkou 81 Břvany 440 01 ok1wt@centrum.cz A O
OK1HWI MUDr. Bobek Milan Husova 1359 Turnov 511 01 A
OK2BNG Bocek Jan Polní 366 Klimkovice 742 83 A
OK1TCN Bočarov Viktor M.Gorkého 262 Trutnov 541 01 vocarov@linux.fjfi.cvut.c A
OK1DCF Bohadlo Ladislav Jugoslávská 1540 Náchod 547 01 A
OK1WCF Bohadlo Martin Jugoslávská 1540 Náchod 547 01 A
OK1-5212 Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 43 Mnichovo Hradiště 295 01 j.bohdan@quick.cz
OK1NMW Bohdan Jiří Svatopluka Čecha 43 Mnichovo Hradiště 295 01 A O
OK1APO Bohuslav Jiří Vlčice 5 Strmilov 378 53 A
OK1MBL Borišinec Lubomír Fučíkova 480/2 Planá u Mar. Lázní 348 15 A
OK2JIQ Borkovec Jiří Radkovská 582 Telč 588 56 jirka.bork@volny.cz A
OK1BI Borovička Jiří č.p. 141 Zdechovice 533 11 A
OK2BX Borovička Zdeněk Račerovická 774/1 Třebíč 674 01 A
OK1VSV Mgr. Borovičková Sonja č.p. 141 Zdechovice 533 11 A
OK2BGN Boruta Stanislav č.p. 545 Zubří 756 54 A
OK1MNW Borůvka Jindřich Steidlerova 243 Česká Skalice 552 03 A
OK1MSO Borůvka Zdeněk Steidlerova 129 Česká Skalice 2 552 03 A
OK1MGO Bořil Jiří Popradská 1290 Ústí nad Orlicí 562 06 A
OK1AKU Bosák Štěpán Poděbradova 703 Chodov u K. Varů 357 35 A O
OK2WWW Ing. Botek Ondřej Nová Dědina 101 Kvasice 768 21 ok2www@qsl.net A
OK2WMW Botur Radek Veselská 29 Strážnice 696 62 r.botur@worldonline.cz A
OK1XXL Bouma Petr Táborská 134/18 Liberec 8 460 08 ok1xxl@volny.cz
OK1DOB Ing. Bouška Otakar V háji 14 Praha 7 170 00 otabouska@centrum.cz A
OK2-33915 Božek Petr Dukelská 2 Rýmařov 795 01
OK2VXH Božek Jindřich Bolzanova 9 Brno 18 - Nové Černovic618 00 A
OK2ZNT Božek Petr Dukelská 2 Rýmařov 795 01 ok2znt@quick.cz O
OK2BH Brablc Zdeněk Bří.Sousedíků 1081 Zlín 760 01 A e
OK1SQT Bradáčová Simona Gagarinova 1185 Nejdek 362 22 ok1sqt@atlas.cz A
OK2YZ Bradík Jaroslav Moravská 651 Chropyně 768 11 ok2yz@meriv.cz A
OK1AUZ Brádle Zdeněk Kratonohy 156 Kratonohy 503 24 A
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OK2BHE Brancuzský Miloslav Myslbekova 1076 Moravské Budějovice 676 02 A
OK1NJA Brandová Jana č.p. 225 Dolní Ředice 533 75 A
OK1TEB Brandýský Pavel Proseč p.Ještědem 8 Český Dub 463 43 ok1teb@seznam.cz A
OK1JAX Braniš Pavel Poštovní 427 Krupka 417 41 ok1jax@qsl.net A
OK2UYZ Brázda Miroslav Formanská 8 Havířov - město 736 01 mirek-ok2uyz@volny.cz A
OK2ZMB Brázdil Milan Nádražní 1612 Otrokovice 765 02 A
OK2BJR Bregin Miloslav č.p. 73 Těšetice 783 46 A
OK1ABR Brejtr Antonín Palackého 743 Hronov 549 31 A O
OK1OB Brenčík Štefan Průběžná 1033/4 Praha 10 100 00 A
OK1FBO Brenner Karel V zátiší 1018 Kralupy nad Vltavou 278 01 A
OK1PBP Brodil Pavel Velenická 949 Praha 4 148 00 A
OK1FJB Ing. Brodníček Jan V lukách 2166 Rakovník 269 00 A
OK1BOK Brokeš Miroslav Drahlín 4 Příbram I 261 01 A
OK1VBD Brom Vojtěch Na Okruhu 394/3 Praha 4 142 00 A
OK1DNU Brož Bohuslav Řešovská 515/9 Praha 8 181 00 A
OK1MCN Brož Karel Sofijská 1313/8 Děčín 6 405 02 A
OK1XZB Brož Zdeněk Na Míčánkách 11 Praha 10 101 00 A
OK1YNM Brož Karel Sofijská 1313/8 Děčín 6 405 02 ok1ynm@volny.cz A
OK1VOZ Brožovská Marie Sportovní 109 Příbram VIII 261 01 A O
OK1AHI Brožovský Jaroslav Sportovní 109 Příbram VIII 261 01 A
OK2MNM Bruchanov Martin Palachova 13/11 Žďár nad Sázavou 591 01 A
OK2PDE Ing. Bruchanov Jiří P.O.Box 50 Žďár nad Sázavou 591 01 bruch@racom.cz A
OK1HXZ Bruna Petr Plynárenská 1482 Slaný 274 01 pbruna@post.cz A
OK1DMB JUDr. Brunclík Miloš Smečenská 47 Slaný 274 01 A
OK1TJT Brunner Jindřich Rohová 188 Teplice 415 01 ok1tjt@quick.cz A
OK1TEM Brunnerová Jarmila Rohová 188 Teplice 415 01 A
OK1TRW Bruoth Fedor Pavlišovská 2289 Praha 9 193 00 bruoth@yahoo.com A
OK1FMF Ing. Brynda Milan Vojanova 940 Kladno 2 272 01 mbrynda@seznam.cz A O
OK1MBZ Břicháček Zdeněk Za řekou 114 Trutnov 3 541 03 A
OK2PVG Břínek Vítězslav č.p. 246 Dukovany 675 56 A
OK1AJE Buben Karel Zítkova 18 Jablonec nad Nisou 466 01 A
OK1DVB Bubla Václav nám.5.května 31 Holýšov 345 62 A
OK1ZBK Bubník Karel Bellušova 54 Praha 5 155 00 A
OK2PBW Bc. Buček Petr Úvoz 15 Brno 602 00 A
OK1DXM Ing. Bukovský Jaromír Bukolská 773 Praha 8 - Bohnice 181 00 ok1dxm@atlas.cz A
OK1XPB Ing. Bukovský Pavel Legerova 45 Praha 2 120 00 ok1xpb@post.cz A
OK2UFW Ing. Buksa Jaromír Beneše Třebízského Olomouc 772 00 A
OK1-27176 Bulák Ján Dělnická 643 Praha 7 170 00 27176@seznam.cz
OK2PAS Bulín Josef č.p. 191 Únanov 671 31 A
OK2IPW Burakowski Adam Krátká 9/723 Stará Bělá 724 00 ok2ipw@post.cz A
OK2MPB Buráň Petr Havřice 383 Uherský Brod 688 01 A
OK1JB Burcar Jaroslav Plzeňská 58 České Budějovice 370 04 A
OK1VJB Burcar Josef Šumavská 2959/29 Ústí nad Labem 400 11 A
OK1FAT Ing. Bureš Miroslav Lubná 242 Rakovník 270 36 A
OK1SCB Bureš Jan Kollárova 1063 Choceň 565 01 A O
OK1ZJB Ing. Bureš Josef Pecháčkova 1245/8 Praha 5 150 00 A
OK2SQR Bureš Eduard č.p. 180 Babice 697 03 A
OK2ER Burger Oldřich Náměstí 63 Klimkovice 742 83 burger@btv.cz A O
OK2PMX Burget Petr Hradní 4 Hustopeče u Brna 693 01 A
OK1AY Burian Josef Pod Makovým VrchemHolýšov 345 62 jburian@babc.cz A
OK1HCF Burian Otakar Lidická 18 České Budějovice 370 01 A
OK1YA Burian Přemysl Martinovská 244/7 Praha 9 - Prosek 190 00 burian@czn.cz A
OK2BPV Burian Stanislav Březinova 109 Jihlava 586 01 A
OK1ILB Buriánek Ladislav Letná 307 Semily 2 513 01 A
OK8XB Burrows Steve Šachtiska Frýdlant nad Ostravicí m5bxb@qsl.net M
OK4BB Buršík Bořivoj Husova 458/86 Liberec 1 460 01 bursik@bursik.cz A
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OK1DBL Burý Alexander Stehlíkova 1013 Praha 6 165 00 A
OK1UPB Burýšek Pavel Sadová 2113 Nymburk 288 03 pavelburýšek@seznam.cz
OK1MWA Busta Václav Vocelova 1169 Hradec Králové 2 500 02 A
OK1PP Busta Petr č.p. 90 Hrušová 565 55 busta@lit.cz A O
OK1STX Bým Pavel Strašnov 17 Krnsko 294 31 pavelbym@quick.cz A
OK2POI Cabák Jiří Rožnovská 921 Zubří 756 54 jcz@post.cz A
OK1CLA Cabicar Luděk č.p. 88 Vykáň 289 15 A
OK2BGA Caha Vladimír Číchov 9 Okříšky 675 21 vlaha@volny.cz A
OK1MRA Cakl Jiří Na Výšině 3232 Havlíčkův Brod 580 01 ok1mra@tiscali.cz A
OK1CLD Calda Ondřej Kollárova 512 Choceň 565 01 ok1cld@seznam.cz A O
OK1FQT Capoušek Karel č.p. 157 Horní Lánov 543 41 ok1fqt@vrchlabi.cz A
OK1MTZ Cempírek Michal Španielova 1301 Praha 6 163 00 cempa@volny.cz A
OK2BIC Ing. Cendelín Milan Zakladatelská 928 Karviná - Nové Město 735 06 A
OK1AE Cerman Zdeněk Českých bratří 833 Vrchlabí 1 543 01 A e
OK1APC Cerman Josef Vrázova 1312 Louny 440 01 A
OK2SAR Cícha Miroslav Prievidzská 3 Šumperk 787 01 A
OK2BRX Cikánek Vojtěch Na vyhlídce 25 Šternberk 785 01 A
OK2MEU Cimbalník Miroslav Obránců míru 1 Bruntál 792 01 A
OK2CEU Cimbalníková Božena Obránců míru 1 Bruntál 792 01 A
OK1JFH Cink Josef http://baf.cz/cink cink@chmi.cz A
OK1CJ Cipra Jaroslav U Zeleného ptáka 12 Praha 4 148 00 A
OK1FXK Císař Vítězslav Sázava 61 Pelhřimov 393 01 ok1fxk@atlas.cz A
OK2BJC Ing. Coufal Jan Bří.Jaroňků 4063/73 Zlín 760 01 A
OK2ICP Crhák Petr T.G.Masaryka 503 Frýdek - Místek 738 01 crhak@atlas.cz A
OK1CMQ Ing. Cserge Gabriel Za Opusem 1230 Praha 5 156 00 ok1cmq@seznam.cz A
OK1JC Cuc Jan K hájku 1721 Nová Paka 509 01 A
OK1CFK Culek František Náměstí mládežníků Kralupy nad Vltavou 278 01 fculek@atlas.cz A
OK2BMA Cunderla Pavel Slunečná 4558 Zlín 760 05 A
OK1VHQ Cuřín Marcel Plchov 56 Třebíz 273 75 A
OK1CVC Cvach Václav Za sídlištěm 2145 Praha 4 - Modřany 143 00 A
OK1UG Čada Pavel č.p. 419 Dolní Dobrouč 561 02 A
OK2ZLA Čada Vladislav Alešova 25 Blansko 678 01 A
OK2TCJ Ing. Čakan Ján Smržická 840 Kostelec na Hané 798 41 cakanjan@volny.cz A
OK1FAK Čáp Svojmír Hanžburského 75 Slaný 274 01 s.i.cap@volny.cz A
OK1NWD Čapek Petr Chanovice 82 Horažďovice 341 01 petr.capek@iol.cz A
OK1STJ Čapek Pavel č.p. 33 Doubravice 387 35 ok1stj@quick.cz A
OK2BGK Čapka František Komenského 429 Lednice na Moravě 691 44 frant.capka@tiscali.cz A
OK1ZE Čáslavský Václav Truhlářská 253 Hradec Králové 7 503 41 OK1ZE@seznam.cz A
OK2BMC Čáslavský Milan Sýpka 32 Brno 613 00 ok2bmc@quick.cz A
OK2BEN Ing. Čech Luboš Chelčického 14/5 Žďár nad Sázavou 6 591 01 lubos.cech@zdas.cz A
OK2BFI Čech Svatopluk Ulička 2462/5 Kroměříž 767 01 ok2bfi@seznam.cz A
OK2HFC Čech Stanislav Komenského 38 Dubňany 696 03 stan.hfc@tiscali.cz A
OK2LC Čech Lubomír 17.listopadu 34 Znojmo 669 02 A
OK2XCR Čech Roman Těšice 653 Mikulčice 696 19 eltez@quick.cz A
OK1FRE Čejka František Nábřeží krále Jiřího 1 Choceň 565 01 ok1fre@qsl.net A
OK1LBB Čejka Pavel Bukovského 205/8 Liberec 12 460 13 A
OK1LDX Čejka Pavel P.O.Box 9 Liberec 14 460 14 A
OK2XAG Čelechovský Rudolf Irkutská 4 Brno 625 00 ok2xag@seznam.cz A
OK2PHQ Ing. Čep Jan Ševcovská 4064 Zlín 760 01 A
OK1CMU Čepelák Petr Dobropolská 594 Kouřim 281 61 cepelak.petr@centrum.cA
OK1NJC Ing. Čepelák Jiří Lidická 791 Poděbrady 290 01 ok1njc@centrum.cz A O
OK1FGZ Čermák Ladislav Havlíčkova 390 Přelouč 535 01 A



A
OK1JIC Ing. Čermák Jiří Krausova 604/19 Praha 9 - Letňany 199 00 A
OK1VCP Čermák Vítězslav Dlouhá 114 Příbram III 261 01
OK2BIU Ing. Čermák Jan Mikulovská 7 Brno 628 00 jcermak@nbox.cz A
OK2BLS Čermák Zdeněk Hornoměstská 49 Rýmařov 795 01 A
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OK1UJG Černá Vlasta P.O.Box 44 Dobříš 263 01 A
OK1MDK Ing. Černík Josef 17.listopadu 101 Kutná Hora 284 01 cernik@ges.cz A
OK2BCF Černík Milan č.p. 380 Hošťálková 756 22 mcernik@email.cz A
OK2MBO Černoch Zdeněk č.p. 141 Veřovice 742 73 A
OK2MBP Černoch Jiří č.p. 141 Veřovice 742 73 A
OK3TT Černoušek Tomáš Načešická 1472 Praha 9 190 16 cernousz@razdva.cz
OK2TRN Černušek Pavel Herbenova 14 Hodonín 695 01 A
OK1AXB Ing. Černý Josef V Prokopě 1348 Čelákovice 250 88 A
OK1COT Černý Ondřej Zámečnická 473 Trutnov 1 541 01 A
OK1FSM Černý Jiří č.p. 103 Tehov 251 01 ok1fsm@atlas.cz A
OK1IBQ Černý Karel Pod vodojemem 787 Horažďovice 341 00 A
OK1IMC Černý Milan Na Farkáně I.  145/14Praha 5 150 00 A
OK1XCH Černý Jan Davídkova 672/57A Praha 8 - Libeň 180 00 A
OK3AA Černý Milan P.O.Box 44 Dobříš 263 01 info@allamat.cz A e
OK1DBT Ing. Červa Zdeněk Mukařovská 3099/26 Praha 10 - Strašnice 100 00 A
OK1DCK Červenka Ladislav Josefa Gabčíka 122 Tábor 390 03 ok1dck@email.cz A
OK1CVP Červený Václav Janáčkova 47 Plzeň 323 22 A
OK1TJC Červený Josef č.p. 159 Dolní Ředice 533 75 A
OK1UDS Červený Josef Bratří Čapků 66 Úpice 542 32 A
OK2NCA Červinka Adam Krejčího 24 Brno - Slatina 627 00 adam.cervinka@seznamA
OK2NCZ Červinka Zdeněk Krejčího 24 Brno - Slatina 627 00 zdenekcervinka@sezna A
OK1JTH Česák Josef Obránců míru 247 Předměřice nad Labem 503 02 A
OK5CAV Českomor.amatéři vysílačČejkovická 68 Praha 5 155 21 V
OK1CRA Český radioklub P.O.Box 69 Praha 1 113 27 A
OK1CH Češek Jan Rytířova 777 Praha 4 143 00 A
OK1AFV Čihák Vladislav Kremličkova 935/24 Kolín 2 280 02 A
OK1MXX Čihák František Komenského 253 Žacléř 542 01 A
OK1UGA Čihák Martin U modřinek 1127 Rychnov nad Kněžnou 516 01 ok1ubga@qsl.net A
OK1VBN Činčura Josef Jeremiášova 27 České Budějovice 370 01 A
OK2JCJ Ing. Číp Jaroslav Zahradní 1002 Valašské Meziříčí 757 01 A
OK1VQC Čížek Milan Dědinova 1989 Praha 4 - Chodov 148 00 A
OK1FNS Člupná Zlata Jílovská 420/33 Praha 4 142 00 ok1fns@seznam.cz A
OK1BN Člupný Petr Jílovská 420/33 Praha 4 142 00 ok1bn@seznam.cz A O
OK1NS Člupný Petr Jílovská 420 Praha 4 142 00 ok1ns@seznam.cz A
OK1DDG Čmel Pavel Koněvova 108 Praha 3 - Žižkov 130 00 A
OK1UN Čuchal Lubomír Maškova 90 Liberec 24 463 13 A
OK2BRD Ing. Dadok Jiří U letiště 1464 Petřvald 735 41 A
OK2BJI David Miloslav Opálkova 12 Brno 635 00 A
OK2MDK Děcký Miroslav Krhová - Hrádky 323 Valašské Meziříčí 757 01 ok2mdk@seznam.cz A
OK1FRN Děkan Martin U Kombinátu 414/11 Praha 10 100 00 dema@seznam.cz A
OK2BHD Denéf Zdeněk Králova 1672 Tišnov 666 01 A
OK1FT Deutsch Jiří č.p. 4/261 Vrchlabí 543 02 jdeutsch@quick.cz A
OK1VEA Deutsch Ludvík Podhorská 25 A Jablonec nad Nisou 466 01 vea@quick.cz A
OK1DOA Devera Josef Dukelská 1854/14 Litoměřice 412 01 devera.j.@worldonline.c A
OK1TFD Dirbák František č.p. 311 Hazlov 351 32 A
OK2PVZ Diviš Pavel Lipová 413 Velká Polom 747 64 O
OK1APD Ing. Dlouhý Pavel Fantova 1789 Praha 5 155 00 ok1apd@seznam.cz A
OK1AYF Dobeš Vladimír Kolence 72 Lomnice nad Lužnicí 378 16 A
OK2TDR Dobeš Richard Beskydská 81 Nový Jičín 741 01 A
OK1JDF Dobiáš Jiří Palackého 2548 Pardubice 530 02 A
OK2TOD Dočkal Oldřich Masarykova třída 22 Olomouc 772 00 A
OK1FTW Doffek Jiří Josefa Stříbrného 63 Lidice 273 54 A
OK1CDP Ing. Dohnal Pavel Jizerská 2909/16 Ústí nad Labem 400 11 A
OK9JD Dohnálek Jan Malá Láň 1186 Rychnov nad Kněžnou N
OK1TDE Dohnalík Emil Valdštýnská 225 Bělá pod Bězdězem 294 21 A
OK1PSH Doleček Petr č.p. 88 Dolní Sloupnice 565 53 A
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OK1HBT Ing. Dolejš Petr Písecká 2 České Budějovice 370 11 petr.dolejs@cmail.cz A
OK1ATR Dolejší Dalibor Prachatická 19 České Budějovice 370 05 ok1atr@volny.cz A
OK1FAO Dolejší Jiří Pobřežní 46 Kutná Hora 284 01 A
OK1-36150 Doležal Jiří Dobrovské náměstí 3 Rumburk 408 01 jirka370@seznam.cz
OK1JDJ Doležal Jiří Ve strži 6 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1WDQ Doležal Vladislav Jana Želivského 10 Praha 3 130 00 ok1wdq@yo2kjo.ampr.o A
OK2BNT Ing. Doležal Ladislav Jiráskova 11 Olomouc 772 00 ladol@tunw.upol.cz A
OK2BSY Doležal Petr Květnická 1724 Tišnov 666 01 pedro@wo.cz A
OK1DY Donát Kamil Pod sokolovnou 5 Praha 4 - Nusle 140 00 704nu@quick.cz A
OK1MDE Dont Miroslav Žižkova 979 Jáchymov 362 51 A
OK2KG Ing. Dostal Jiří Grohova 32 Brno 602 00 ok2kg@qsl.net A e
OK2IL Dostál Hubert V lukách 232 Rapotín 788 13 A
OK2ILA MUDr. Dostál Jan Veleslavínova 37 Opava 746 01 ok2ila@seznam.cz A
OK2PXW Dostál Radek Matěje z Janova 11 Olomouc 772 00 dostalradek@seznam.czA
OK2UFX Dostál Josef č.p. 175 Rovečné 592 65 A
OK2VWX Dostál Ivo Vídeňská 11 Olomouc 772 00
OK1FMD Dostálek Martin Pardubická 1456 Přelouč 535 01 A
OK2PJD Dostalík Jiří Uhlířská 10 Bruntál 792 01 ok2pjd@sendme.cz A
OK1FDC Doškář František Laurinova 1020 Mladá Boleslav 293 01 A
OK1VPU Doškář Jaroslav 17.listopadu 1202 Mladá Boleslav 293 01 ok1vpu@dragon.cz A
OK1DOU Doubek Miloslav Milady Horákové 190 Dvůr Králové n.Labem 544 01 A
OK1DRX Doubek Jiří Na Hájensku 243 Jíloviště 252 02 A
OK1UGK Doubek Josef Žižkova 160 Domažlice 344 01 doubrkjosef@seznam.czA
OK1JXD Doubic Josef Za Sokolovnou 583 Velké Poříčí 549 32
OK1DJD Douděra Josef Na Petřinách 314/90 Praha 6 162 00 A
OK1MD Ing. Doucha Mladoš Kodaňská 87 Praha 10 101 00 mdoucha@volny.cz A
OK2BLR Drabálek Ladislav Hradisko 204 Šitbořice 691 76 A
OK1DEK Dragoun Jaromír Severní sídliště III/č.6Sedlčany 264 01 ok1dek.se@quick.cz A
OK1CHC Drahokoupil Jiří Olešnice 52 Chlumec nad Cidlinou 503 51 ok1chc@qsl.net A
OK1EP Ing. Drahozal Karel Elektrárenská 239 Štěchovice 252 07 A
OK1FDR Drahozal Radim Elektrárenská 239 Štěchovice 252 07 ok1fdr@post.cz A
OK1TDD Drašnar Antonín U Kostelíčka 255 Česká Třebová 560 03 A
OK1XOT Dratva Tomáš Újezd 44 Praha 1 118 00 tomas.dratva@ct.cz A
OK1AYU Ing. Draxler Petr Minská 2778 Tábor 390 05 ok1ayu@post.cz A
OK1FRA Drbal Josef č.p. 67 Oleška 281 62 A
OK1CTM Drdlík Pavel Ruská 934 Litvínov 436 01 A
OK1ADA Dresslerová Alena U Stanice 593 Praha 6 161 00 ad@tcc.cz A
OK1AGS Driemer Miroslav Skalická 166 Žitenice 411 41 A
OK1PFH Drlík Jan Hlavatého 622/12 Praha 4 149 00 A
OK2JU Ing. Drozd Jaroslav gen.Krátkého 20 Šumperk 787 01 A
OK1ANA Dřevo Václav Střelecká 473 Hradec Králové 500 02 A
OK2SA Ing. Duba Josef Bezručova 11/1542 Havířov 736 01 A e
OK1TFH Dubay Ivan Varnsdorfská 336 Praha 9 190 00 A
OK2BLD Ing. Duda Ladislav Proskovická 65 Ostrava 700 30 A
OK8CW Dudek Pavel Mohelnická 848 Uničov 783 91 ok8cw@arrl.net
OK1SD Dufek Stanislav Úpská 556 Trutnov 541 02 A
OK2TDM Duffek Milan Slunečná 12 Hodonín 695 01 A
OK2PBH Dufka Ladislav Hliníky 473 Velké Opatovice 679 63 A
OK1MDJ Ducháč Jiří Nízká Srbská 60 Machov 549 63 JDuchac@seznam.cz A
OK2CLL Duchoň Karel Legionářská 8 Boskovice 680 01 A



á OOK1OCL Dům dětí a ml ZÚ-RADI Škroupovo nám. 138 Česká Lípa 470 01 v
OK2SZD Ing. Dumal Zbyněk Šoupala 1597/5 Ostrava - Poruba 708 00 zdumal@volny.cz A
OK1FPD Ing. Duňka Petr Maršovice 169 Jablonec nad Nisou 468 01 A
OK2BBJ Dura Josef Hrabůvka 21 Hranice 753 01 A
OK1AWC Dusil Miroslav Jeseniova 152 Praha 3 130 00 A
OK1VD Ing. Dušánek Václav č.p. 14 Osice 503 26 vezas@wo.cz A
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OK1VKK Dušek František Jahodová 284/11 Karlovy Vary 360 07 ok1vkk@post.cz
OK1WC Dušek František P.O.Box 73 Vrchlabí 1 543 01 ok1wc@seznam.cz A
OK1ZAD Dušek Jiří Lokšany 662 Březnice 262 72 A
OK1USJ Dušková Jitka Lanšperk 67 Ústí nad Orlicí 1 562 01 A
OK1HBO Dutka Josef Bydlinského 1156/14 Tábor 390 02 A
OK2URD Duží Vladimír Mánesova 1000 Příbor 742 58 A
OK1SY Dvorský Josef Pod Strání 485/24 Hradec Králové 6 500 06 josef.dvorsky@atlas.cz
OK1DAH Dvořák Jan Rezlerova 287 Praha 10 - Petrovice 109 00 A
OK1DBU Dvořák Ivan Chocholuškova 4/138Praha 8 180 00 A
OK1DKO Mgr. Dvořák Karel Bohosudovská 1478 Teplice 415 01 ok1dko@seznam.cz A
OK1DP Dvořák Petr Egyptská 1/648 Praha 6 160 00 ok1dp@atlas.cz A
OK1MAG Dvořák Karel Mánesova 744 Polička 572 01 A
OK1NMR Dvořák Zdeněk Dukelská 1127 Mnichovo Hradiště 295 01 A O
OK1TDO Dvořák Daniel Sakařova 81 Pardubice 530 03 ok1tdo@volny.cz A
OK2JEW Ing. Dvořák Vlastimil Horní Libochová 68 Křižanov 594 51 A
OK2PAX Dvořák Jaroslav U kapličky 257 Nové Veselí 592 14 ok2pax@tiscali.cz A
OK4DL Dycka Ladislav Nová 1403/30 Ústí nad Labem 400 03 ldycka@volny.cz A O
OK1JFF Džus Petr Dobrovítova Lhota 28Trpišovice 584 01
OK1MEK Eger Karel Bělidlo 330 Stráž nad Nisou 463 03 A
OK1XHE Ehl František Zborovská 1197 Rychnov nad Kněžnou 516 01 A
OK1XEV Elicer Vít Žižkova 409 Lysá nad Labem 289 22 A
OK1HWS Engl Rudolf Peškova 531 ok1hws@seznam.cz A
OK1AUB Erban Vladislav B.Němcové 696 Hostinné 543 71 A
OK1AYY Ing. Erben Jaroslav Levského 3186 Praha 4 143 00 ok1ayy@volny.cz A
OK1MFJ Fabián Jindřich Pionýrská 368 Broumov 550 01 A
OK1FML Fajman Ladislav Sídliště 1112 Stará Boleslav 250 02 namjaf@quick.cz A
OK2BSB Fajman Adolf Pražská 63 B Znojmo 669 02 A
OK2BRV Ing. Fajmon Václav Na záboří 47 Pardubice 530 02 fajmon@fajmon.cz A
OK2PXX Fajtl Otakar Nábřeží 1355 Napajedla 763 61 A
OK8DF Falkenberg Dietmar P.O.Box 4137 D-06878 Lütherstadt Wittenberg A
OK1ISW Farkaš Pavel nám.9.května 192 Pardubice 533 51 pavel.farkas@seznam.c A
OK9FSB Ing. Feber Stanislav Bystřice 588 Bystřice nad Olší 739 95 N O
OK1NFA Fejfar Jan Sochorova 819 Doksy 472 01 A
OK1FWS Fekiač Jozef Výškov 10 Chodová Planá 348 13 A
OK1TDF Bc.Th. Feldman Tomáš K sokolovně 437 Hradec Králové 503 41 feldik@post.cz A
OK1XFI Feldman Libor K sokolovně 437 Hradec Králové 7 503 41 A
OK2BDF Ing. Fencl Jiří Pálavské nám.č. 8 Brno 628 00 fenclj@volny.cz A
OK2OP Ing. Fencl František Merhautova 202 Brno 13 613 00 fr.fencl@tiscali.cz A
OK1AG Fiala Zdeněk Kmentová 87/II Jindřichův Hradec 377 01 ok1ag@jhrnet.cz A e
OK1WAV Fiala Jaroslav Losiná 254 Nezvěstice 332 04 A
OK2BCK Fiala Narcis Spáčilova 3544 Kroměříž 767 01 A
OK2BUP Fiala Jaroslav Haškova 8 Opava 746 01 A
OK2IDW Ing. Fiala Drahoslav č.p. 165 Sebranice u Boskovic 679 31 drfi@post.cz A
OK1FTM Fidra Jaroslav 17.listopadu 1293 Mladá Boleslav 293 01 fidra@quick.cz A
OK1XJF Fidrmuc Jiří Svatopluka Čecha 62 Votice 259 01 A
OK1FBU Fifka Dušan Pražského povstání 1Benešov u Prahy 256 01 A O
OK1VPY Fichtner Jan U hájovny 2931 Mělník 276 01 A
OK1QF Fikar František Podluhy 181 Hořovice 268 01 A
OK1FNX Ing. Filip Vladimír Na Leškově 243 Neveklov 257 56 A



AOK1MFL Filip Lubomír Baarova 23 Teplice 415 01
OK2SFP Ing. Filip Jaroslav B.Četyny 6 Ostrava - Bělský les 700 30 ok2sfp@seznam.cz A
OK2BJX Firek Jan Nár.odboje 268 Paskov 739 21 A
OK1AYV Firle František Revoluční 1835/14 Litoměřice 412 01 A
OK1AXL Fišer Josef Moskevská 98 Karlovy Vary 360 01 A
OK1FCX Fišer Radovan Varšavská 4 Praha 2 120 00 fiser@centrum.cz A O
OK1XGL Ing. Fišer Petr J.Bendy 32 České Budějovice 370 05 A
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OK2ZDL Flaška Jan Jiřího z Poděbrad 22 Jihlava 586 01 ok2zdl@seznam.cz A O
OK1AQN Fokt Miroslav Žukovova č.1508/8 Most 434 01 pkfokt@rpnet.cz A
OK1MLF Ing. Foldyna Ladislav ČSA 2690 Tábor 390 03 A
OK1MLG Foldyna Ladislav ČSA 2690 Tábor 390 03 A
OK1AJD Bc. Folprecht Vladimír Netolice 2 Sobotka 507 43 ok1ajd@volny.cz A O
OK1VHF Folprecht Milan SNP 8 Ústí nad Labem 400 11 ok1vhf@arrl.net A
OK1XJD Folprecht Martin Zalužanská 287/11 Chlumec 403 39 A
OK2PDC Foltin Josef Nová 186 Nové Veselí 592 14 josef.foltin@worldonline A
OK2PZF Foltýn Zdeněk Na Rybníčku 397 Dubňany 696 03 ok2pzf@seznam.cz
OK1MFG Forejt Petr Nerudova 1403 Stříbro 349 01 ok1mfg@wo.cz A
OK1AAZ Formánek Josef Vysoká Pec 136 Bohutín 262 41 A
OK1XSW Formánek Miroslav K jatkám 1261 Blatná 388 01 A
OK1UPU Fořt Zdeněk Družstevní 643 Štětí 411 08 fort.zdenek@pcse.cz A
OK1IHB Fořtová Darina Družstevní 643 Štětí 411 08 A
OK2SJF Frajt Marek Javorová 396 Slavičín 763 21 A
OK2FRP Fráňa Pavel Malešovská 25 Brno 625 00 ok2frp@volny.cz A O
OK1HKF Franc Jaroslav Štefánikova 323 Hradec Králové 500 11 OK1HKF@atlas.cz A
OK1MFH Franc Martin Sídliště 723 Hostinné 543 71 A
OK1VAM Ing. Franc Jan V rovinách 894/117 Praha 4 140 00 A
OK1MRS Ing. Franěk Vladimír K Žabárně 726 Rtyně v Podkrkonoší 542 33 franek@skip.cz A
OK1DNS Frankovič Michal Františka Malíka 730/Most 434 01 A
OK1AVY Frebort Dobroslav Žitná 1463 Chotěboř 583 01 A
OK1DDD Ing. Frejlach Karel Kněžskodvorská 19 České Budějovice 370 04 ok1ddd@qsl.net A
OK1DPF Fridrich Petr Arbesova 843 Říčany u Prahy 251 01 radioman@mymail.cz A
OK1UFE Fridrich Vladimír Mírová 453 Vimperk 385 01 A
OK2BQM MUDr. Fritz Stanislav Havlíčkova 191 Javorník 790 70 A
OK1SGI Froněk Michal Mezilesní 553 Praha 4 - Lhotka 142 00 visio@centrum.cz A
OK2DGF Frýba Josef Zahraničního odboje Třebíč 674 01 A
OK2PYA Frýba Robert Na kopci 26 Jihlava 586 01 ok2pya@qsl.net A
OK2LS Frýbert František Poznaňská 6 Brno 616 00 A
OK1AJ Fryda Petr Jeníkovská 1158 Čáslav 286 01 A e
OK1JKR Frýda Zdeněk Maxe Švabinského 2 Teplice 1 415 01 A
OK2SVL Frýza Jaroslav Marie Majerové 1649 Ostrava - Poruba 708 00 ok2svl@seznam.cz A
OK2BFU Fuchs Milan Palackého 57 Brno 612 00 A
OK1FFS Ing. Fukač Petr V zátiší 971/1 Ústí nad Labem 400 01 petr.fukac@tiscali.cz A O
OK2UWJ JUDr. Fuksík Josef Sienkiewiczova 5 Olomouc 779 00 A
OK8RF Fürbacher Richard Branislavova 1419 Beroun 266 01 ok8rf@arrl.net O
OK1MGX Ing. Gábrt Vratislav Seifertova 796 Hronov 549 31 A
OK2VPA Gancarčík Vlastimil č.p. 198 Slavkov u Opavy 747 57 A
OK2BHK Gavelčík Ivan Řeka č. 86 Smilovice 739 55 A
OK2TJG Gavenda Jindřich Tyršova 751 Zlín - Malenovice 763 02 A
OK1VTL Genrt Petr Padolí 162 Hronov 1 549 31 A
OK2PJH Geršl Jan U sklárny 157 Úsobrno 679 39 A
OK2TGE Gerža Tomáš č.p. 393 Liptál 756 31 A
OK1DVG Gína Václav Lhota 1 Netvořice 257 44 A
OK1JRA Goesl Tomáš Stromková 256 Plzeň - Radčice 322 03 tgoesl@seznam.cz A
OK2UGS Ing. Gola Miroslav K Hájku 2960 Frýdek - Místek 738 01 emgo@iol.cz A
OK1GKO Goldberg Kurt Havlíčkova 21 Krásná Lípa 407 46 kurt.goldberg@volny.cz A O



w



OK9GOG Gončarov Martin E.Beneše 1550 Hradec Králové 12 500 12 N O
OK2HZ Ing. Goněc Jaromír Čs.exilu 9/479 Ostrava 708 00 A
OK2XCG Gorgol Wladysla Božkova 406 Karviná - Ráj 734 01 goro@wo.cz A
OK1API Gottwald Josef Gallašova 589/18 Praha 6 - Řepy 163 00 A
OK2JGI Ing. Götz Jan Mánesova 11/3006 Ostrava 1 702 00 ok2jgi@applet.cz A
OK1MXM Ing. Gregor Jiří U mlýna 4 Svitavy 568 02 A
OK2AF Gregor Milan Moravské Křížánky 19Svratka 592 02 m.gr@email.cz A O
OK2BPB Gregor Vít č.p. 554 Fryčovice 739 45 A
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OK2TSE Ing. Gregor Milan J.Matuška 34 Ostrava - Dubina 700 30 milangregor@volny.cz A
OK2CPG Grepl Pavel č.p. 287 Brodek u Konice 798 46 A
OK2WDT Grepl Lukáš Trnkova 12 Olomouc 779 00 L.Grepl@sh.cvut.cz A
OK2JGD Grestenberger Jan Tyršova 19 Šumperk 787 01 A
OK1JIG Grof Jiří Horní Nová Ves 155 Lázně Bělohrad 507 81 A
OK2VUH Grygar Josef Dělnická 1213-62/6 Havířov - Suchá 735 64 A
OK2HAZ Grygárek Michal Nerudova 762 Uničov 783 91 ok2haz@seznam.cz
OK2BVC Gubiš Ján Rajecká 61 Karviná - Ráj 734 01 A
OK2BKU Gunár Ondřej Solní 116 Uničov 783 91 A
OK1FM Ing. Gütter Milan Karafiátová 23 Plzeň 326 00 ok7gu@ges.cz
OK1GU Gütter Pavel Suvorovova 622/IV Klatovy 339 01 ok1gu@crk.cz A
OK1ZTA Gütter Pavel Suvorovova 622/IV Klatovy 339 01 p.ok1zta@worldonline.c A
OK1AIC Gutwirth Stanislav kpt.Jaroše 59/10 Proboštov 417 12 A
OK2UPG Guziur Jaroslav Tyra 99 Třinec 1 739 61 ok2upg@quick.cz A
OK2PAD Habala Zdeněk Langrova 23 Brno 627 00 A
OK1HAB Haberzettl Josef Plachého 4 Plzeň 301 25 A
OK1DRH Hadrovský Jiří Jihlavská 823/78 Praha 4 - Michle 140 00 A
OK1AQ Hájek Lubomír Nerudova 716/2 Slaný 274 01 A
OK1FLY Ing. Hájek Karel Trojská 377/149 Praha 7 - Troja 171 00 ok1fly@quick.cz
OK1MLP Hájek Karel Suchomasty 32 Beroun 267 22 A
OK2BWQ Hájek Ladislav Ždánice 4 Bystřice nad Pernštejne 593 01 A
OK2BWR Hájek Ladislav Ždánice 66 Bystřice nad Pernštejne 593 01 A
OK2PED Hájek Miroslav Tyršova 15 Brno 612 00 A
OK2PEO Hájek Jaroslav č.p. 45 Nebovidy 664 48 A
OK1HMD Hajpišl Martin K Chaloupkám 93 Stěžery 503 21 hajpisl@centrum.cz A
OK1MHW Hajšínek Lukáš Na šancích 1182 Chrudim 537 05 A
OK1VUM Ing. Hakr Miloslav Na Šabatce 4 Praha 4 143 00 ok1vum@kufr.cz A
OK1FTH Halák Pavel U Nadjezdu 187 Kutná Hora 3 284 03 A
OK1KH Halák Otto Masarykova 599 Kutná Hora 1 284 01 A
HB9LDU Halama Zdeněk Langäristr. 19 Fällanden CH-8117 Š
OK2VFR Halamíček Petr Jana Zrzavého 16 Prostějov 796 04 halamicek.petr@volny.c A
OK1CRM Hálek Pavol 17.listopadu 254/4 Domažlice 344 01 OK1CRM@seznam.cz A
OK2BVB Halouzka Milan Ostravská 476/70 Český Těšín 737 01 A
OK2BTY Ing. Hamerník Jiří Tanvaldská 1336/7 Praha 8 182 00 A
OK1FZH Ing. Hampeis Zdeněk Pražská 254 Kolín II 280 02 A
OK1JHQ Hampejs Jaroslav Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01 ok1jhq@dreamnet.cz A
OK1MRL Hampejs Roman Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01 Roman.Hampejs@post. A
OK1JHH Hampejsová Helena Rataje 1394 Hlinsko v Čechách 539 01 A
OK2VXV Hamrozi Bohuslav Za vodou 336 Návsí 739 92 A
OK1CC Hamšík Karel Trojská 195/88 Praha 7 171 00 A O
OK2PAV Hána Pavel Nábřeží 1350 Napajedla 763 61 ok2pav@seznam.cz
OK1HAN Ing. Hanáček František Spojovací 508 Velká Dobrá 273 61 ok1han@seznam.cz
OK2BMB Hanák Antonín Jílová 23 Olomouc 779 00 ok2bmb@quick.cz A
OK2SWD Ing. Hanák Dušan Šafaříkova 14 Ostrava 2 702 00 A
OK1HQ Hanáková Libuše Svatopluka Čecha 58 Jaroměř 1 551 01 A
OK2PHK Ing. Hanko Peter U Rejdiště 3792 Kroměříž 767 01 A
OK1THR Hanousek Miloslav Salavcova 76 Pardubice - Rosice n L. 533 51 A
OK1VTR Hanuš Vladimír Albieriho 846 Jaroměř 551 01 A
OK1DOW Hanzal Vojta Levá 19 Praha 4 147 00 A
OK1ISH Hanzl Stanislav Švabinského 1728 Sokolov 356 05 A
OK2PZ Hanzl Vojtěch 9.května 25A Horní Moštěnice 751 17 A
OK2PCY Hanzlík Josef č.p. 355 Těšany 664 54 A
OK1WLH Hartman Josef Vítězná 28 Svitavy 568 02 hartmanjosef@seznam.cA
OK1DH Haszprunár Robert Budějovická 12 Praha 4 140 00 A
OK1AYA Hašek Silvestr Družstevní 276 Příbram V 261 05 A
OK1FHP Hašek František 28.října 21 Příbram VII 261 01 A
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OK1PHP Hašek Petr 28.října 21 Příbram VII 261 01 A
OK1ZHU Hašek Zdeněk č.p. 13 Uhersko 533 73 A
OK1HSL Haška Štefan Švabinského 549 Domažlice 344 01 haska@investtel.cz A
OK1DMD Hašková Helena 28.října 21 Příbram VII 261 01 A
OK1UEH Hauer Ervín Josefov 73 Habartov 357 09 e.hauer@centrum.cz A
OK2GG Hauerland Jaroslav Za humny 1463 Uherský Brod 688 01 elkom@proactive.cz A
OK2PCS Hauerland František V Kůtě 295 Uherský Brod 688 01 A
OK2DGG Mgr. Hauerlandová Jitka Rolnická 1775 Uherský Brod 688 01 jita@sumak.cz A
OK1DEM Havel Josef Třeboradická 1072 Praha 8 182 00 A
OK1DJW Ing. Havel Jiří Zahrádkářská 552 Hradec Králové 15 503 11 A
OK1HJ Havel Stanislav Bělocerkevská 1048/5Praha 10 100 00 A
OK1TY Havel Zdeněk Musílkova 119/7 Praha 5 - Košíře 150 00 A
OK2BWI Havel František Janáčkova 1090 Moravské Budějovice 676 02 A
OK1NU Havelka Jan Husova 89 Liberec 1 460 01 ok1nu@tiscali.cz A e
OK1PHX Havelka Petr Vachkova 827 Hradec Králové 9 500 09 phx@centrum.cz A O
OK1SZA Havelka Jan Platónova 20 Praha 4 - Modřany 143 00 dzavy@post.cz A
OK2BST Havelka Dušan Studenec 122 Koněšín 675 02 A
OK1-35897 Havlíček Jakub Vojtěchova 220 Domažlice 344 01
OK1LAH RNDr. Havlíček Ladislav Bělocerkevská 15 Praha 10 100 00
OK1BJH Havlík Josef Labská 3 České Budějovice 370 11 havlik@pohoda.com A
OK1MAW Havlík Vladimír Družstevní 129 Polička 572 01 medtour@iol.cz A
OK1HYN Havliš Hynek Makovského 1143 Praha 6 163 00 ok1hyn@seznam.cz A
OK1PFM Havliš Petr Makovského 1143 Praha 6 163 00 A O
OK1DVA Havlišová Olga Makovského 1143 Praha 6 163 00 A
OK1AJR Havran Václav č.p. 218 Dolní Újezd 569 61 A
OK2TN Havranec Miroslav Pod Oborou 838 Kosmonosy 293 06 havranec@centrum.cz A
OK2HY Havránek Jiří Oblá 6 Brno - Nový Lískovec 634 00 A
OK1THK Havrda Jaroslav Hrabačov 810 Jilemnice 514 01 A
OK2VND Havrlant Ludvík Libotín 416 Štramberk 742 66
OK2PYL Ing. Hédlová Jaroslava č.p. 41 Kunštát na Moravě 679 72 A
OK2PTT Ing. Hedrich Jan Palackého 3 Zábřeh 789 01 A
OK2TT Hedrich Jan Cihlářská 7 Zábřeh 789 01 A
OK1HGB Hegenbart Bedřich Čsl.partyzánů č.p. 35 Děčín - Boletice 407 11 A
OK2SLS Heger Karel Hlavní 207 Hanušovice 788 33 A
OK2SYS Heger Josef č.p. 386 Nový Malín 788 03 A
OK1HMB Bc. Heindl Michal Brožíkova 3 Karlovy Vary 360 01 ok1hmb@volny.cz A
OK2FCS Heindl Čestmír Velkopavlovická 10 Brno 28 628 00 A
OK1FFR Hejkrlík Rudolf Nad pískovnou 736/2 Praha 4 - Krč 140 00 A
OK2HSB Hejl Svatohor Kolšov 145 Sudkov 788 21 A
OK9ZOB Hejna Luboš Markovická 665 Hradec Králové 500 03 N O
OK1HKW Hejtman František Kumburská 1401 Nová Paka 509 01 A
OK1JH Helebrandt Jiří Školní 1 Netvořice 257 44 A
OK1ASU Ing. Helemik Pavel Rýchorské sídliště 12 Svoboda nad Úpou 542 24 A
OK1IKE Hellebrand Jiří U Elektrárny 430 Vrané nad Vltavou 252 46 ok1ike@atlas.cz O
OK2IXO Hendrich Oldřich Jana Babáka 7 Brno 12 612 00 A
OK1CNN Henzl Václav Machuldova 594/6 Praha 4 ok1cnn@goo.cz O
OK1MIN Henzl Pavel Na drážce 1500 Pardubice 530 03 A
OK1TA Herčík Karel 17.listopadu 1167 Mladá Boleslav 293 01 ok1ta@dragon.cz A
OK1PFE Herman Petr Husova 173 Chvaletice 533 12 A
OK2VGD RSDr. Herman Vladimír Hájenka Milíř Časlavice 675 24 A
OK1AN Hermann Pavel Trnovanská 1287 Teplice 415 02 A
OK2ZAA Herzig Zdeněk Trávníky 6 Brno 613 00 herzig@luzanky.cz A
OK1AZD Heřman Emil Horka 173 Černošice 252 28 A
OK1CPU Heřmánek Miloslav U zámečku 465 Pardubice 530 03 A
OK1MHZ Heřmánek Miloslav U zámečku 465 Pardubice 530 03 A
OK1VJH Heřmánek Josef Benešova 644 Kolín 2 280 02 A
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OK1DOS Hes Zděnek Pod pilami 1037 Sedlčany 264 01 A
OK1DPB Hess Tomáš 17.listopadu 421 Rožmitál pod Třemšínem262 42 A
OK2POH Hess Oldřich Sosnová 365 Třinec 739 61 hesso@seznam.cz A
OK1PHZ Hick Petr Sad míru 792 Zruč nad Sázavou 285 22 petr.hick@tiscali.cz A O
OK2GX Hikele Stanislav Spešov 195 Rájec - Jestřebí 679 02 A e
OK1ANY Hilburger Josef Osvětimská 1134 Nejdek 362 22 joehik@volny.cz A
OK1FWQ Hilburger Josef Odlehlá 320 Praha 9 190 00 ok1fwq@hotmail.com A
OK1AGE Hladký Stanislav Masarykova 881 Roztoky u Prahy 252 63 hla@ujv.cz A
OK1NVO Hladký Josef Smetanova 80 Dolínek 250 70
OK1WIP Hlaváč Miroslav Macháčkova č.8 Plzeň 318 09 ok1wip@volny.cz A
OK2HW Hlaváč Vladimír U letiště 1253 Holešov 769 01 A
OK1AYW Hlavatý Václav Pražská 199 Kralupy n.V.- Minice 278 01 A
OK1DHJ Hlavnička Jan Fingerova 7/2182 Praha 5 158 00 ok1dhj@email.cz A
OK2TIT Hlobil Petr Horská 1732 Rožnov pod Radhoštěm756 61 A
OK1ACJ Hloušek Jiří č.p. 354 Horní Tanvald 468 41 A
OK1TDI Hloušek Jiří č.p. 395 Desná v Jiz.horách I 468 61 A
OK1VEL Hloušek Jaroslav Družstevní 1293 Vrchlabí 1 543 01 A
OK2SFO Hloušek František Holasická 26 Opava 5 747 05 A
OK2CQR Hložek Petr Obecnice 641 Halenkovice 763 63 ok2cqr@post.cz A
OK1SPH Hnídek Pavel U lesíka 618 Tanvald 468 41 A
OK2HDL Hnilička Antonín Újezdská 145 Dlouhá Loučka 783 86 A
OK2JHG Hoblík Jiří Jasmínová 533/23 Opava 746 01 jiri.h@volny.cz A
OK2PPH Hobza Petr Bořivojova 31 Praha 3 130 00 petr.hobza@quick.cz A
OK1FI Hodák Václav Pražská 70 Brandýs nad Labem 250 01 A
OK1CUV Hofbauer Zdeněk Na vinici 1094 Stříbro 349 01 A
OK1XUV Hofbauer Zdeněk Palackého 850 Stříbro 349 01 ok1xuv@qsl.net A
OK2JDH Höfer Dalibor U rybníka 7 Bruntál 792 01 ok2jdh@quick.cz A
OK2BOS Hoferek Karel č.p. 83 Lešná 756 41 A
OK2SDH Höferová Dagmar U rybníka 7 Bruntál 792 01 ok2sdh@quick.cz A
OK2TIH Höferová Veronika U rybníka 7 Bruntál 792 01 ok2tih@centrum.cz A
OK1FMG Hoffmann Vítězslav Moskevská 5/5 Most 434 01 A
OK2UQQ Hofírek Radek Opavská 803/77 Ostrava - Poruba 708 00 ok2uqq@seznam.cz A
OK1SX Hofrichter Milan Rýmařovská 362 Praha 18 - Letňany 199 00 A e
OK1AQL Holas Jindřich D.P.S. Svatá Máří 84 Vimperk 385 01 A
OK1DR Ing. Hold Jiří U Krčské vodárny 113Praha 4 140 00 hkvs@volny.cz A
OK2BYH Holeček Roman Nádražní 488 Ždánice 696 32 A
OK2XIT Ing. Holenda Jan A.Bejdové 1791 Ostrava 708 00 A
OK1FGF Holešovská Jiřina Formánkova 506 Hradec Králové 11 500 11 A
OK1GF Holešovský Zdeněk Formánkova 506 Hradec Králové 11 500 11 ok1gf@seznam.cz A
OK2HI Holík Karel Hradská 213 Lukov 763 17 ok2hi@volny.cz A
OK2VKF Holík Jaroslav Vícenice 68 Moravské Budějovice 676 02 ok2vkf@seznam.cz
OK2VZE Holík Miroslav Boskovice - Mladkov Skalice nad Svitavou 679 01 holik@vertikala.cz A
OK1JHM Holka Milan Topolčianská 425/16 Litoměřice 412 01 A
OK1VRL Holková Zdeňka Michalovická 12 Litoměřice 412 01 A
OK1XBF Holub Pavel Luční 513 Kdyně 345 06 A



m



m



OK2WY Ing. Holý Jiří Březina 55 p.Křtiny 679 05 ok2wy@qsl.net A
OK1CBI Homola Miloslav Klikorkova 2135 Kladno 272 01 homolam@volny.cz A
OK1TNM Hon Rudolf Blodkova 2 Praha 3 130 00 ko@email.cz A
OK2HKA Honza Bohumil Dolní Paseky 654 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK1TJH Ing. Hora Jan V aleji 744 Letohrad 561 51 hora@oez.cz A
OK1AAF Ing. Horáček Rudolf č.p. 4 Chválkov u Kamenice n 394 93 A
OK2BC Horáček Vilém Vodní 32 Horka nad Moravou 783 35 ok2bc@quick.cz A e
OK2CDI Horáček Václav Masarykovo nám. 28 Hodonín 695 00 A
OK1HPX Horák Petr Veslařská 3254 Mělník 276 01 ok1hpx@bbs.ok0ppl.a A
OK1XBK Horák Jiří Hradešínská 33 Praha 10 101 00 A
OK1ZHV Mgr. Horák Vojtěch SNP 616 Hradec Králové 500 03 ok1zhv@quick.cz A
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OK2DTI Ing. Horák Prokop Okružní 72/4 Žďár nad Sázavou 591 01 ok2dti@atlas.cz A
OK2HRL Horák Lukáš B.Němcové 16 Šlapanice u Brna 664 51 ok2hrl@volny.cz
OK2PWJ Ing. Horák Petr Rybkova 3 Brno 602 00 petrprv@seznam.cz
OK2ZIL Horák Jakub Zahrady 334 Traplice 687 04 ok2zil@radio.nagano.cz A
OK2GQG Horáková Jitka Velká Strana 32 Dubicko 789 72 A
OK1DPO Horálek Josef Miletice 67 Velvary 273 24 A
OK1FHE Ing. Horčička Eduard Hlavní 33 Dalovice 362 63 A
OK1XTM Horčička Miloslav Ostrčilova 234/25 Trutnov 541 01 A
OK9FFZ Horčička František Soukenická 739/19 Liberec 460 01 N O
OK2TBS Horečková Lucie Střelniční 1020 Frenštát pod Radhoštěm744 01 A
OK2HMF Horenský Milan U vrby 11 Šternberk 785 01 A
OK2PLH Horská Zdeňka Škroupova 599 Chrudim III 537 01 A
OK1HEH Horský Eduard Škroupova 599 Chrudim III 537 01 A
OK1XXB Horský Zdeněk Voletiny 81 Trutnov 3 541 03 zdenek.horsky@worldonA
OK2TCW Hořejší Tomáš Hornosušská 810/86 Horní Suchá 735 35 A
OK1HJV Hospergr Jaromír Náměstí 9 Trhový Štěpánov 257 63 jarho@tiscali.cz A
OK1ZX Ing. Hošek Jan U Sparty 10 Praha 7 170 00 A
OK1FLK Hotmar Vladimír P.O.Box 56 Chodov u K. Varů 357 35 A
OK1ZDT Houfek Zdeněk Erno Košťála 957 Pardubice 530 12 ok1zdt@quick.cz A
OK1UBA Hovorka Martin Olešnice 125 Olešnice u Rychnova na517 36 A
OK1HX Ing. Hozman Jaroslav Husova 372 Poděbrady 290 01 A
OK1YB Hozmanová Věra Husova 372 Poděbrady II 290 01 A
OK2UHP Hrabinec Petr Stavařská 587 Uherské Hradiště 686 05 A
OK1DD Hradecký Josef Vochov č.118 Nýřany 330 23 A
OK1IAT Hradil Josef Družstevní č.4 Cheb 350 02 hradil.petr@quick.cz A
OK2IJH Dr. Hradil Jaroslav K.H.Máchy 4 Otrokovice 765 02 jaroslavhradil@centrum.A O
OK1FHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06 A
OK1MHG Hrbek Petr Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06 A
OK1IHG Hrbková Hana Havlíčkova 129/7 Liberec 7 460 06 A
OK2BKQ JUDr. Hrbotický Jan Padělky č.704 Ždánice 696 32 A
OK1AAK Hrdlička Rudolf Nádražní 1089 Turnov 2 511 01 A
OK5AA Ing. Hrdý Pavel Kunětická 106 Pardubice 530 09 OK1FRY@cmail.cz A e
OK1AWH Hrnčiřík Bohuslav Vítězná 16 Praha 1 118 00 awh@awh.cz A
OK1DFT Hron Antonín Švabinského 1703 Sokolov 356 05 A
OK1MJH Hronza Jaroslav Uhelná 868 Hradec Králové 500 03 A
OK1FHF Hrubec František Západní 2816 Varnsdorf 407 47 A
OK1VCB Hrubý Tomáš U Družstev 1013/7 Praha 4 140 00 ok1vcb@fotozona.cz A
OK1VGJ Hrubý Jan Hlávkova 57 Přeštice 334 01 A
OK1XDY Hrubý Josef Knoblochova 416 Jilemnice 514 01 A
OK2HHF Hrubý František Padělky 22 Tvrdonice 691 53 A
OK1AAC Hruška Oldřich Mělnická 5 Praha 5 150 00 A
OK1DCP Ing. Hruška František K Lipám 51 Praha 9 190 00 ok1dc@qsl.net A
OK1JRZ Hruška Rudolf Horní Verneřovice 21 Jívka 1 542 13 A
OK2FB Ing. Hruška Pavel Františka Kretze 1459Uherské Hradiště 686 05 ok2fb@arrl.net A e
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OK2SXX Hruška Dobroslav Kolšov 212 Sudkov 788 21 A
OK1AWU Hřebejk Miloš Nádražní 156 Jílové u Prahy 254 01 milos.hrebejk@seznam. A
OK1CP Hříbal Ivan Azalková 1137 Praha 10 102 00 A
OK1XPH Hub Jiří Říční 288 Kadaň 432 01 hubj@seznam.cz A
OK1SNR Hubáček Stanislav Brzákova 210 Ústí nad Labem 400 01 A
OK2CVH Hubík Vladimír Dvořákova 7 Přerov 750 02 vhubik@medialine.cz A
OK1WV Hubka Václav Thomayerova 331 Domažlice 344 01 A
OK1AHM Hubrt Lubomír Litvínovská 595/18 Praha 9 190 00 hubrt@mail.ctk.cz A
OK2CHI Hučínová Lenka Holečkova 34 Olomouc 779 00 lelahu@volny.cz A
OK1AUK Hudec Jozef Na Líše 30 Plzeň 326 00 A
OK1PRR Hudec Petr Pěšinova 555/9 Praha 8 180 00 yuk@ok.cz A O
OK1VW Hudec Jiří Bedřicha Smetany 5 Český Brod 282 01 A
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OK2FH Hudeček František Leitnerova 16 Brno 602 00 fanda.h@atlas.cz A
OK1MLX Huhniak Pavel Růžová 1963 Náchod 547 01 A
OK1DDQ Ing. Hujo Jiří Pod Vápenkou 303 Psáry 252 44
OK1NIT Hůlek Vladimír Baarova 1379 Hradec Králové 500 02 smi-vh@quick.cz A
OK1FUA Huml Martin Tibetská 807/7 Praha 6 160 00 ol5y@crk.cz A
OK1XNC Huml František Bratří Čapků 246 Příbram VII 261 01 A
OK2PQP Humlíček René Absolonova 79 Brno - Komín 624 00 ok2pqp@nagano.cz A O
OK2HME Humpolík Bohumil Kopečky 640 Vranovice 691 25 humpolikm@atlas.cz A
OK2IMH Ing. Hurban Milan Mánesova 998 Příbor 742 58 m.hurban@seznam.cz A
OK2WHV Ing. Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52 vendyhu@seznam.cz A
OK2WVH Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52 vena2@seznam.cz A
OK6WW Ing. Hůrka Václav Nová 500 Sokolnice 664 52 ok2whv@seznam.cz
OK1PHU Husák Pavel Jiráskova 1399 Hlinsko v Čechách 539 01 husak@sendme.cz A
OK1HT Ing. Hustoles Petr Tuklaty 51 Úvaly 250 82 A O
OK1DGT Hušek Zdeněk Hornoměcholupská 9 Praha 10 102 00 A
OK2PCL Mgr. Huťka Rudolf Mikulovská 8 Brno 628 00 A
OK2SHH Húževka Štěpán U kasáren 1266/5 Jeseník 790 01 ssb@seznam.cz A
OK2MHS Hyánek Stanislav 6.května 173 Holešov 769 01 A
OK1FHA Ing. Hýbl František Jažlovická 1323 Praha 4 149 00 A
OK9LAH Hynek Ladislav Dvořákova 553 Vamberk 517 54 ok9lah@seznam.cz N
OK1TCF Chadim Antonín Křib 1813 Česká Třebová 560 02 A
OK1DMT JUDr. Chadima Zdeněk Hřbitovní 1008 Ústí nad Orlicí 562 01 A
OK1JME Chamer Arnošt Dolánky 12 Bakov nad Jizerou 294 01 A
OK1AQO Ing. Charvát Josef Krokova 1008 Rokycany 337 01 ok1aqo@atlas.cz
OK1CHL Chejnovský Miroslav Letná 1327 Vrchlabí 1 543 01 A
OK1SAB Chládek Miroslav Svatopluka Čecha 90 Jičín 1 506 01 A
OK1BAF Chlistovský Jan Zbožnice 3 Benešov u Prahy 256 01 A
OK2CL Chlubný Alois Arbesova 9 Brno 638 00 A
OK1FUU Chmára Michal Poljanovova 3241 Praha 4 - Modřany 143 00 A
OK2WHT Chmelík Stanislav Gagarinova 9 Břeclav 4 - Poštorná 691 41 A
OK2WHG Chodura Viktor R.Prchaly 247 Ostrava 8 708 00
OK1FHD Chroust Josef Armádní 502 Milovice 289 23 A
OK1IWN Chroust Jan Jeronýmova 648 Libochovice 411 17 A
OK1DUS Ing. Chrtek Martin Ortenovo nám. 12 Praha 7 170 00 A
OK2STD Chuda Jan Drážní 42 Přerov III - Lověšice 750 02 A
OK1XEG Chvalina Pavel Lovecká 6 Jablonec nad Nisou 466 01 p.ch@iol.cz A
OK1FFU Chvátal Petr Husova 1066 Louny 440 01 ok1ffu@iol.cz A
OK2ZUZ Chvátal Miloslav Sportovní 1489 Holešov 769 01 ok2zuz@email.cz A
OK1FOG Chwistek Jan Na kotli 1169 Hradec Králové 500 09 A
OK1WUA Chykulay Boris Vinohradská 1- P.O.BPraha 1 110 00 info@aboutme.cz A
OK1PII Illner Petr Boční 277 Trutnov 3 541 03 illner@seznam.cz A O
OK8MI Ivanov Alexandr Broskvová 4162 Kroměříž 767 01
OK2HIJ Ivanský Jiří Družstevnická 22 Havířov - Podlesí 736 01 jirkaok2hij@raz-dva.cz A
OK2MJI Jagoš Milan 9.května č.45 Letovice 679 61 A
OK1ABF Jahelka Vladimír Svatopluka Čecha 11 Žatec 1 438 01 ok1abf@quick.cz A
OK2SET Jakel Emil Kolaříková 1604 Frýdek - Místek 738 02 A
OK2TG Jakubec Slavomír Blažíčkova 20 Žďár nad Sázavou 7 591 01 s.jakubec@tiscali.cz A
OK1KC Dr. Jambriškin Josef Sídliště 364 Klecany 250 67 A
OK2TMO Ing. Jamrož Milan Spartakovců 1150 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK1CJB Janata Jaroslav Dvořákova 1062 Říčany u Prahy 251 01 ok1cjb@crk.cz A
OK2LI Jančík Jiří č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95 ok2li@quick.cz A
OK2PLI Jančíková Jitka č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95 A
OK1DJO Ing. Jančuška Martin Plickova 11/567 Praha 4 149 00 ok1djo@seznam.cz A
OK1LL Jančuška Ivan Plickova 11/567 Praha 4 149 00 ok1ll@yahoo.com A
OK1ASR Janda Josef Holešice 20 Slavonice 378 81 A
OK1FJJ Janda Josef Osvobození 20 Stochov 273 03 A
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OK1HH Ing. Janda František Guthova 266 Ondřejov 266 251 65 ok1hh@qsl.net A
OK1XOD Janda Aleš č.p. 21 Bezděz 472 01 ales.bezdez@seznam.c A
OK2FLI Janda František 8.května 60 Šumperk 787 01 A
OK1MKU Jandík Karel č.p. 36 Rasošky 552 21 A
OK1FDE Janďourek Radoslav Jiskrova 153 Brandýs nad Orlicí 561 12 A
OK1VHN Janeba Denis Na Drážce 349 Pardubice 530 03 A O
OK1JY Janeček Jaroslav Salmovská 18 Praha 2 120 00 A
OK2BAQ Janeček Jaroslav Čechova 1595/8 Velké Meziříčí 594 01 A
OK2PBF Janeček Miloslav Březinova 141 Jihlava 586 01 A
OK2PEV Janeček Miloslav Marxova 15 Hodonín 695 01 A
OK2VWF Janek Milan Husitská 22 Olomouc 779 00 A
OK1JMB Janešík Miroslav Budějovická 525 Borovany 373 12 ok1jmb@seznam.cz
OK2ABH Janhuba Petr Rovensko 224 Zábřeh 789 01 A O
OK1DJT Janíček Tomáš Loudova 8 Praha 3 130 00 A
OK2HDQ Ing. Janíček Vladimír Družstevní 1311 Otrokovice 765 02 A O
OK2BMJ Janík Milan Sehradice 159 Dol.Lhota u Luhačovic 763 23 A
OK2MJF Janík Michal č.p. 314 Lučina 739 39 A O
OK2MCJ Janíková Radmila Bělov 58 Kvasice 768 21 A
OK2BIK Janírek Jaroslav Úvozní 576 Vítkov 749 01 A
OK2TAJ Janiš Alois Bratří Čapků 819 Uničov 783 91 A
OK2URF Jankech Jaroslav Na nábřeží 3 Bruntál 792 01 A
OK1JTZ Janko Libor Benešova 570 Hradec Králové 500 12 A
OK1TML Janko Michal Sportovní 604 Hradec Králové 500 09 A
OK2DAB Janko Jiří Selská 21 Brno 14 614 00 A
OK2BDU Jankovič Milan Werichova 31 Olomouc 779 00 A
OK1WJA Ing. Janků Petr Nad tratí 991 Nejdek 362 21 jankup@seznam.cz A
OK2JZZ Janků Zdeněk Žerotínova 20 Šumperk 787 01 ok2jzz@atlas.cz A
OK2BWT Janoš Jaroslav Jiráskova 1109 Kojetín 752 01 A
OK2BQZ Janošek Jaroslav Jiřího Herolda 1562/6Ostrava - Bělský les 700 30 A
OK2SJP Ing. Janoštík Pavel Máchova 1253 Valašské Meziříčí 757 01 pavel.janostik@iol.cz A
OK1IJK Janoušek Karel Kbel č.p. 42 Švihov 340 12 A
OK1ZJ Janoušek Zdeněk Drhovice č.1 Dražice 391 31 A
OK2PGJ Janoušek Jiří č.p. 144 Olšany 789 62 jiri.janousek@rps.cz A
OK1AVP Janovský Jan Tachovská 1 Plzeň 323 25 A
OK1QY Janovský Josef Na Libuši 638 Bechyně 391 65 A
OK2JA Janovský Václav Obecniny  3607 Zlín 760 01 A
OK2JFS Janovský František Skaštice 99 Kroměříž 767 01 A
OK1DOZ Jánský Bedřich Družby 337 Pardubice 530 09 A
OK1UOZ Jánský Pavel Lipanská 391 Kolín 280 02 A
OK1VDJ Jánský Bedřich Družby 337 Pardubice 530 09 A
OK1VYP Jansová Jitka Souhradí 83 Mladá Vožice 391 43 A
OK1MGQ Jára Leoš Černý Vršek LDS - G/Beroun 2 266 01 A
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OK1COM Jareš Jan V jezírku 747 Průhonice 252 43 ok1com@seznam.cz A
OK1MJ Jaro Miroslav č.p. 126 Chvalkovice v Čechách 552 04 A
OK2MED Jarolím Petr Morávka 272 Pražmo 739 04 ok2med@centrum.cz A
OK1CJJ Jaroš Jan Ke Kolodějům 149 Praha 9 - Běchovice 190 11 jaros.jan@seznam.cz A
OK1FFD Jaroš Václav Chebská 219 Aš 352 01 ok1ffd@mybox.cz A
OK1ZJA Jaroš Zdeněk Kociánova 2394 Kladno 272 01 A
OK2BRY RNDr. Jaroš Miloš Opálkova 7 Brno 635 00 A
OK1XX Jarý Jan Na Poustkách 2131/ Praha 4 - Komořany 143 00 A
OK1XET Javorek Pavel Veltruská 533/13 Praha 9 190 00 A
OK2WM Javorka Karel Skalky č.21 Nový Jičín 741 01 javorka@quick.cz A
OK1DRU Javůrek Rudolf V mezistanici 146 Svádov 403 22 A
OK1FDY Javůrek Rudolf SNP 2394/3 Ústí nad Labem 400 11 ok1fdy@seznam.cz A
OK1WEN Ing. Javůrek Václav P.O.Box 49 Nový Bydžov 504 01 wendl@quick.cz A
OK2FJ Javůrek František Vídeňská 56 Brno 639 00 fr.sagitarius@volny.cz A
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OK1JHF Ing. Jebavý Josef Zahradní 660 Jilemnice 514 01 josef.jebavy@seznam.czA
OK1UX Ing. Jehlička Václav Na Petřinách 29 Praha 6 162 00 A
OK1DAI Jelínek Antonín U Dobřanských 5/271Praha 1 110 00 A
OK1FCR Jelínek Vladimír Topolská 750 Chrudim II 537 05 vjelinek@centrum.cz A
OK1FRG Jelínek Petr Jabloňová 824 Chrudim IV 537 01 ok1frg@bbs.ok0ppl.ampA
OK1IOA Ing. Jelínek Jaroslav 5.května 478 Chrast u Chrudimě 538 51 A
OK1VSA Ing. Jelínek Alexandr Bošínská 253 Praha 9 190 15 A
OK1VZA Jelínek Otakar Lánská 301 Líbeznice 250 65 A
OK1WR Jelínek Jindřich Havlíčkova 902 Kralupy nad Vltavou 278 01 A
OK2BDX Jelínek Vladimír Dvořákova 24 Přerov 750 00 A
OK2IBS Jemelík Vladimír Dudíkova 1266 Kojetín 752 01 A
OK1JMJ Jenček Miroslav Škrétova 10 Litoměřice 412 01 A
OK1NJP Jeřábek Pavel Bratří Čapků 407 Hradec Králové 500 03 A
OK1ZKQ Ing. Ješátko Vlastimil Hořanská 6/1515 Praha 3 - Žižkov 130 00 A
OK2SIR Jetela Ivo č.p. 525 Čejkovice 696 15 ok2sir@qsl.net A
OK1UGD Jezbera Tomáš Junáků 419 Trutnov 541 03 jezbetl.epo@mail.cez.czA
OK2PIC Jež Oldřich Skřivánčí pole 883 Vítkov 749 01 A
OK1FGB Ing. Ježek Bohuslav Vlnařská 706 Liberec 6 460 01 A
OK1JEE Ing. Ježek Bohumil Heydukova 1875/8 Litoměřice 412 01 A
OK1TMJ Bc. Ježek Michal Jelenice 1797 Česká Třebová 560 02 A
OK1CVM Mgr. Ježková Martina Jelenice 1797 Česká Třebová 560 02 A
OK1DCS Ing. Jilek Václav České Chalupy 7 Křemže 382 03 A
OK1AEY Ing. Jílek Božetěch Štefánikova 320 Hradec Králové 500 11 A
OK1AYZ Jílek Pavel Kopeckého 20 Cheb 350 02 A
OK2BCW Jílek Jaroslav Revoluční 14a Šumperk 787 01 A
OK2PVD Ing. Jílek Karel Boh.Němce 15 Přerov 750 02 A O
OK1AJL Jilich Josef Bělohorská 120/1687 Praha 6 - Břevnov 169 00 A
OK1-20662 Jindra Milan Rochovská 769 Praha 9 - Hloubětín 198 00
OK1AEM Jindra Josef Palackého 764 Lanškroun 563 01 A
OK1APZ Jindra Emil Tisovka 13 Prachatice 383 01 A
OK1JXX Ing. Jindra Josef Borová 357 Ševětín 373 63 A
OK1PJX Ing. Jindra Pavel Gorkého 7 Karlovy Vary 360 01 pjindra@gmail.com A
OK1VOT Jirák Miloslav č.p. 244 Radim 281 03 A
OK1MCH Jiránek Zdeněk Hraniční 1108/3 Děčín 6 405 02 A
OK1MHN Jiránková Hana Hraniční 1108/3 Děčín 6 405 02 A
OK1TJO JUDr. Jirásek Tomáš Pecerady 171 Týnec nad Sázavou 257 41 tomas.jir@email.cz A
OK1UW Ing. Jirásek Ivan 17.listopadu 2066 Louny 440 01 A
OK2BUX Jirout Stanislav č.p. 309 Valašská Polanka 756 11 A
OK2MF Jirout Miroslav č.p. 398 Mohelno 675 75 A
OK1ZCJ Jírovec Jaroslav Jiráskova 590 Kadaň 432 01 A
OK1AWK Ing. Jiřík Miloš Těšínská 1411 Nová Paka 509 01 m.jirik@centrum.cz A



e
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OK1AIL Joachimsthal Miloslav Wolkerova 761/21 Lovosice 410 02 A
OK1DGY Jordán Jindřich Říčanská 264 Jesenice 252 42 A
OK1UBL Jozíf Ladislav Lipoltická 205 Choltice 533 61 A
OK2PWL Juda Karel Haškova 18/33 Žďár nad Sázavou 591 01 A
OK1DO Ing. Jun Jiří Spojovací 951 Horní Slavkov 357 31 ok1do@volny.cz A e
OK1VEI Junek Pavel P.O.Box 12 Černošice 252 28 ok1vei@qsl.net A
OK1JDZ Ing. Juračák Stanislav Písecká 911 Bechyně 391 65 A
OK1DOR Jurán Antonín Sládkovičova 1306/1 Praha 4 142 00 A
OK2JAJ Juráň Antonín Velký Skalník 527 Vsetín 755 01 A
OK2KJT Juráň Vladimír Velký Skalník 527 Vsetín 755 01 radioklub@ok2kjt.net
OK2SJD Juráň Vladimír Velký Skalník 527 Vsetín 755 01 A
OK1IK Ing. Juranek Vladimír nám.T.G.Masaryka 14Poděbrady 290 01 vjuranek@shaw.ca
OK2PKH Jurčák Břetislav Štefánikova 1148 Bohumín 735 81 bjurcak@volny.cz A
OK2ZEO Juriš Roman Sportovní 4 Moravská Třebová 571 01 ok2zeo@post.cz A
OK2TSN Juruška Jiří Česká 4763 Zlín 760 05 A
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OK1PGS Ing. Juřena František Manětínská 19 Plzeň 323 00 ok1pgs@nagano.cz A
OK2BIW Juřica Václav Horní 148 Lhota u Opavy 747 92 A
OK2SV Just Josef Kladeruby nad OslavoMohelno 675 75 A
OK2TEJ Kabátek Radim Bratří Veverkových  2Karviná - Hranice 733 01 radim2tej@seznam.cz A
OK2ME Kabelík Zdeněk U letiště 1320 Holešov 769 01 A e
OK1AIK Kábrt Zdeněk Prokopa Holého 432 Trutnov 541 01 A
OK1ALY Ing. Kácal Ivan Na břevnovské pláni 6Praha 6 169 00 A
OK1ABA Ing. Kacerovský Josef Sekaninova 525 Hradec Králové 11 500 11 A O
OK1AW Káčerek Pavel Okružní 1176 Nejdek 362 22 ok1aw@atlas.cz A
OK1AAU Kadaňka František SNP 3914 Chomutov 430 01 A
OK2PWD Ing.PhD Kaderka Josef Za školou 7 Brno 617 00 ok2pwd@vabo.cz A
OK1DBQ Kadeřábek Milan Pod lysinami 475/4 Praha 4 147 00 A
OK1DKR Kadeřábek Rudolf Hrubého 6/1203 Praha 8 182 00 A
OK1BB Ing. Kadlčák Jaroslav P.O.Box 40 Český Brod 282 01 A
OK1MEF Kadlec Petr Seifertova 900/4 Liberec 6 460 06 petrkadlec@email.cz A
OK2GM Kahánek Martin Dolní 428 Frenštát pod Radhoštěm744 01
OK2EK Kahle Emil Chopinova 9 Brno 623 00
OK2VGC Kachlík Miloslav Čelakovského 586 Slavkov u Brna 684 01 A
OK2CKJ Ing. Kaláb Josef č.p. 485 Otaslavice 798 06 josef.kalab@seznam.cz A
OK2JGK Kaláb Jaroslav č.p. 236 Hněvotín 783 47 A
OK2PMF Kaleta Milan Seifertova 744 Třinec 6 739 61 A
OK1XH RNDr. Kalina Milan Šmeralova 3 Praha 7 170 00 A
OK2LW Kalina Josef Bří.Mrštíků 18 Břeclav 690 02 A e
OK1VMF Kalivoda Vítězslav Ledce 148 Smečno 273 05 A
OK1DXF Kalousek Rostislav Kamenec 28 Holice 534 01 ok1dxf@volny.cz A
OK1FAC Kalousek Luboš Jiráskova 669 Benešov u Prahy 256 01 A
OK2LET Kalousek Vítězslav Politických vězňů 568Olomouc 779 00 vitakal@email.cz A O
OK2SKO Ing. Kanich Oto Korunní 17/1 Ostrava 709 00 A
OK2UOK Ing. Kanich Vladimír K trati 765 Šenov 739 34 vladimir.kanich@seznamA
OK2IWU Kaňoková Ivana Cihelní 7 Bruntál 792 01 A
OK2CDR Kaňovský Jan Hřbitovní 8/412 Dubňany 696 03 ok2cdr@tiscali.cz A
OK1HCC Kapitán Václav Truhlářská 2160 Písek 397 01 A
OK1MES Kaplan Jiří Na Vrbině 1293 Kostelec nad Orlicí 517 41 jkaplan@seznam.cz A
OK1UUK Ing. Kaplan Eduard Písečná 791 Hradec Králové 9 500 09 A
OK1XUB Kaplan Jaroslav Mírová 1538 Rychnov nad Kněžnou 516 01 A
OK1CKF Karásek František Horní ul. 195 Koloveč 345 43 A
OK2EZ Karasz Martin Hlavní třída 1027/47 Ostrava 8 708 00 ok2ez@atlas.cz A
OK1UEK Karlovec Ondřej Macháčkova 8 Plzeň 318 09 A
OK1FCK Kárník Petr Radimova 27/136a Praha 6 169 00 A
OK1DXL Karoch Jiří Obránců míru 815 Bechyně 391 65 A
OK6FK Karpíšek Filip Řitký 8 Litomyšl 570 01 f.karpisek@gvmyto.cz A e
OK1DKM Kasalický Miloš Stropnická 18/357 Praha 9 - Kyje-Hutě 198 00 A
OK1UGE Kasl Pavel Motýlí 24 Plzeň 326 00 A
OK2ILD Kašpar Zbyněk tř.gen.Svobody 1208 Uničov 783 91 ok2ild@atlas.cz A
OK2KJ Kašpar Josef Strážnická 13 Brno 627 00 ok2kj@seznam.cz A
OK2ULQ Kašpárek Petr č.p. 477 Tichá 742 74
OK1ALG Kašper Václav Hřibská 2038/4 Praha 10 - Strašnice 100 00 A
OK2PDY Kaštánek František Luční 1321/7 Nové Město na Moravě 592 31 A
OK2WYK Kaštánek Martin Bělisko 749 Nové Město na Moravě 592 31 A
OK2PTS Ing. Katnar Václav Okružní 407 Vsetín 755 01 ok2pts@volny.cz A
OK1UJQ Káva Vladislav Nad Krocinkou 296/69Praha 9 - Prosek 190 00 A
OK1DKK Kaválek Jan Na mokřině 45 Praha 3 130 00 A
OK1AFO Kavrza Antonín Českobrodská 421 Kostelec nad Čer.Lesy 281 63 A
OK2BKE Kazda Jiří Zakřany č.192 Zastávka u Brna 664 84 A
OK9DAL Kedzior Tomáš Dalimilova 6 Olomouc 772 00 t-kedzior@seznam.cz N
OK1IIN Kelin Alexej Školská 286 Líbeznice 250 65 A
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OK1DXT Kelvicl Antonín Kollárova 578 Krupka 417 42 a.kelvicl@volny.cz A
OK1JK Kepič Jan Jizerská 41 Ústí nad Labem 400 11
OK1XKV Keř Vladimír ČSA 515 Štětí 411 08 A
OK1MRE Kesner Rudolf Kosmonautů 775 Jičín 1 506 01 A
OK2GPS Kilian Jaroslav Alšova 13 Hustopeče u Brna 693 01 j.kilos@seznam.cz A
OK1CTA Kilík Tomáš S.K.Neumanna 991/2Ostrov nad Ohří 363 01 A
OK2PMS Kimmel Jiří Haškova 4 Opava 746 01 ok2pms@seznam.cz A O
OK2VCT Kimmel Jiří Haškova 4 Opava 746 01 A
OK1TJJ Kinský Jiří Budovatelů 14 Jablonec nad Nisou 466 01 A
OK2JGF Kirchner Jan Smeykalova 2 Žďár nad Sázavou 1 591 01 ok2jgf@wo.cz A
OK2BDB Ing.CSc Klabal Josef Příkrá 2995 Zlín 760 01 ok2bdb@centrum.cz A
OK2BKJ Klapil Josef Dvořákova 526 Otrokovice 765 02 A
OK1ALK Klápšťová Hana Smrčí 49 Semily 513 01 A
OK2JI Klátil Jaroslav Blanická  19 Šumperk 787 01 A
OK2UYU Ing. Klein Jaromír č.p. 794 Horní Bečva 756 57 A
OK2IKL Kleisl Ladislav Kmochova 10 Olomouc 779 00 A
OK2MCT Klement Miroslav č.p. 179 Přáslavice 783 54 miract@centrum.cz A
OK2PKE Klementa Jiří U rybníka 1303 Kuřim 664 34 A
OK1YO Klementis Imrich č.p. 332 Desná v Jiz.horách I 468 61 A
OK1AZK Klempera Zdeněk Riegrova 1171 Rakovník 269 01 A
OK2TQI MUDr. Klesnil Josef Grymovská 19 Přerov 4 - Kozlovice 750 02 A
OK1DXK Klíma Jiří Na výsluní 112 České Budějovice 10 370 10 ok1dxk@qsl.net A
OK1KK Klíma Roman Velký Újezd 121 Mšeno srkac@centrum.cz A
OK2-35910 Klíma David Pod Kaštany 15 Brno 616 00 davkli@post.cz
OK2TKE Klíma Bohumír Merhautova 13/7 Brno 613 00 A
OK3KK Klíma Jaroslav kpt.Jaroše 1341/5 Neratovice 277 11 ok1skk@nagano.cz A e
OK1MOS Klimeš Jiří Ungrádova 106 Náchod - Babí 547 01 A
OK2KE Ing. Klimeš Jaroslav Botanická 67 Brno 602 00 ok2ke@seznam.cz A
OK2NAJ Klimeš Jiří Na Větrníku 753/4 Šternberk 785 01 A
OK1VPS Klimešová Jaroslava Bezdrevská 725 Zliv 373 44 A
OK2WO Klimosz Josef Rudice 147 Jedovnice 679 06 ok2wo@qsl.net A
OK2ZR Klimosz Petr Karáskovo nám. 8 Brno 615 00 ok2zr@qsl.net A
OK1DDX Klinkáček Václav Příčná 1691 Kadaň 432 01 klinkacek@volny.cz A
OK2IEN Klinkovský Luděk Stromořadí 229 Dobřany 334 41 ok2ien@nagano.cz A O
OK1ALR Klose Karel Průchova 26 Praha 5 150 00 A
OK1UVE Klučina Václav Sokolovská 2569 Mělník 276 01 A
OK1VMK Klusák Miroslav Hlavní třída 800/60 Ostrov nad Ohří 363 01 A
OK2IEA Klusek Petr Nádražní 9 Český Těšín 737 01
OK2QA Ing. Klvaňa Rudolf Dobrovského 764 Hranice 753 01 ok2qa@qsl.net A e
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OK2CSU Ing. Kmec Marian Hromůvka 1883 Hranice 753 01 m.kmec@email.cz A
OK1IRZ Knap Jaroslav Závodu Míru 822/73 Karlovy Vary 360 17 A
OK2BPW Knápek Svatomír Podvesná 2042/7 Zlín 1 760 01 A
OK1ZJH Knecht Jiří Hubenov 8 Dolní Bělá 331 52 ok1zjh@seznam.cz A
OK1IO Knejfl Jiří Sadová 15 Jablonec nad Nisou 466 01 A e
OK2UYG Knězek Karel Masarykova 1006 Orlová - Lutyně 735 14 ok2uyg@qsl.net A
OK2VYG Ing. Knězek Alexandr Fr.Formana 37/240 Ostrava - Dubina 700 30 ok2vyg@qsl.net A
OK1ZBD Knížek Karel Střížkovská 31/434 Praha 8 180 00 A
OK1TKZ Knot Jan Za Strahovem 354/5 Praha 6 169 00 A
OK2WED Knotek Petr č.p. 271 Mohelno 675 75 A
OK2SBX Knotková Jitka č.p. 271 Mohelno 675 75 A
OK1NZJ PaedDr. Kober Zdeněk E.Beneše 1553 Hradec Králové 500 12 z.kober@barak.cz A
OK2MSS Koblížek Karel Strejcova 19 Zábřeh 789 01 A
OK1MNA Kobrle Josef č.p. 252 Libštát 512 03 A
OK1STW Kobrna Stanislav Pod vrškem 709/II Klatovy 1 339 01 s.kobrna@quick.cz A
OK1WA Kobylák Oldřich Hejtmanská 270/26 Praha 9 198 00 A
OK1-36140 Koc Miloš U Parku 103 Vestec 252 42 koc@ensy.cz
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OK3WW Koc Miloš U Parku 103 Vestec 252 42 prefix@seznam.cz
OK1MCV Kocáb František Fričova 199 Slaný 274 01 A
OK1BLU Kocián Milan Nad školou 435 Jablonné nad Orlicí 561 64 A
OK2CVK Kocián Vladimír Boženy Němcové 3 Prostějov 796 01 A
OK1UXT Mgr. Kocum Ivo Žitomírská 413 Český Brod 282 01 Ivo.Kocum@seznam.cz A
OK1DFK Kočí František Lčovice 69 Čkyne 384 81 A
OK2-35916 Kočí Zbyněk Luční 447 Dolní Lutyně 735 53 ok2-35916@volny.cz
OK2SFI Kodym Josef Horní Heřmanice 52 Rudíkov 675 05 A
OK1VRF Ing. Kohn Václav Rozvoj 102 Klatovy V 339 01 A
OK1AGC Kohoušek Aleš Komenského 836 Smržovka 468 51 A
OK1MOW Kohout Ivan Čajkovského 922 Hradec Králové 500 09 ok1mow@centrum.cz A
OK1MTX Kohout Zdeněk Klatovská 77 Kdyně 345 06 ok1mtx@telecom.cz A
OK1NPA Kohout Petr K blahobytu 2403 Pardubice 530 02 ok1npa@volny.cz A
OK1ZAT Kohout Pavel K blahobytu 2403 Pardubice 530 02 ok1zat@volny.cz A
OK1ZDA Kohout Luboš Toužimská 24 Plzeň 323 34 A
OK2BFR Kohoutek Bohumír č.p. 135 Borotín u Boskovic 679 37 A
OK2PEA Kohut Karel P.O.Box 51 Frenštát pod Radhoštěm744 01 A
OK2PLL Kohút Lev Janáčkova 527 Moravský Beroun 793 05 ok2pll@quick.cz
OK2MGB Koch Jan Osůvky 90 Třinec 739 61 A
OK2BKV Ing. Kokeš Vladimír Arbesovo nám. 2 Prostějov 796 01 A
OK2HKP Koksa Ivan Nábřeží Dr.E.Beneše Přerov 750 02 A
OK2XFU Koláček Milan Komenského 303 Bílovice nad Svitavou 664 01 A
OK1DCU Kolář Jaroslav V Podhájí 755/39 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1HSV Kolář Stanislav Zahradní 1085/II Třeboň 379 01 A
OK1KD Ing. Kolář Ivo Jihlavská 74 Praha 4 - Michle 140 00 A
OK2BUE Kolařík Josef Sadová 969 Hulín 768 24 A
OK2PLK Ing. Kolařík Luděk Hlavní 53 Pozlovice 763 26 ok2plk@qsl.net A
OK2PXD Kolba Zdeněk Annenská 7 Opava 746 01 A O
OK1IVO Kolbaba Jan Smetanova 468 Jablonné v Podještědí 471 25 A
OK2SKP Ing. Kolečkář Petr Nad potokem 2046 Frýdek - Místek 738 02 petr.koleckar@worldonli A
OK5TR Kolín Marek Leopoldova 2046/18 Praha 11 149 00 ok5tr@crk.cz A e
OK1MKX Ing. Kolínský Jaroslav Jateční 23 Praha 7 - Holešovice 170 00 ok1mkx@qsl.net A
OK1ZMX Ing. Kolínský Zdeněk Seifertova 4160 Chomutov 430 03 ok1zmx@karneval.cz A
OK1CCM Kollmann Jan Vitorazská 421 Suchdol nad Lužnicí 378 06 A
OK1MGW Kolman Petr Spořilovská 214 Hradec Králové 7 503 41 kolmanp@razdva.cz A
OK1MYL Kolmanová Dagmar Spořilovská 214 Hradec Králové 7 503 41 A
OK1II Kolomý Jan Poděbradova 871 Lanškroun 563 01 A
OK1DIP Kolovratník Miloslav Frýdštejn 119 Hodkovice nad Mohelko463 42 A
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OK1FPI Komanec František Cimburkova 16 Praha 3 130 00 ok1fpi@atlas.cz A
OK2BVA Komínek Ivan Pod lesem č.8 Odry 742 35 A
OK2PRQ Komínek Bohumil Nerudova 1041 Mutěnice 696 11 A
OK1IOK Ing. Končický Oldřich Rooseweltova 703/I Chlumec nad Cidlinou 503 51 A
OK2FUG Ing. Kondělka Miroslav Na kopci 2065/9 Karviná 734 01 ok2fug@ok2fug.com
OK2BYW Konečný Milan Nad zámkem 1285 Vsetín 755 01 A
OK2NM Konečný Zdeněk Lidická 2 Hodonín 695 01 A
OK2UFT Konečný Pavel Luční 157 Rakvice 691 03 A
OK2ZKO Konečný Zdeněk O ovská 24 Hodonín 695 01 A
OK1ANR Konrád Václav Prob. Sad 439 Proboštov 417 12 A
OK1JAF Konrád František Veselí 6 Přelouč 535 01 A
OK2PIX Kontrik Radek č.p. 34 Horní Lipová 790 63 A
OK1URT Konvalina Tomáš Na výsluní 1312 Neratovice 277 11 A
OK1ANN Konvalinka Vladimír Matěje Kopeckého 2 Mělník 276 01 A
OK1KZ Konvalinka Pavel Feřtekova 544 Praha 8 - Bohnice 181 00 A
OK1JYL Konvalinková Jana Feřtekova 544 Praha 8 181 00 janinka.konvalinkova@laA
OK1MFK Kopal František Rezecká 1163 Nové Město nad Metují 549 01 A
OK1DC Kopča Dušan Švabinského 556 Domažlice 344 03 A
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OK1MMK Kopecký Miroslav U Lukavice 519 Žamberk 564 01 A
OK1IZK Kopičová Eliška U Bažantnice 788 Heřmanův Městec 538 03 A
OK2PBR Kopřiva Vilibald Partyzánská 320 Dvorce 793 68 A
OK1CIG Koráb Zdeněk Obvodová 748/9 Ústí nad Labem 400 07 zdenekul@seznam.cz A O
OK1CD Koranda Karel Sabinova 4 Praha 3 130 00 A
OK1JKA Mgr. Korbel Adam Kollárova 2576 Varnsdorf III 407 47 A
OK2-36092 Korčián Stanislav Vlčnovská 14 Brno 629 00 ok236092@seznam.cz
OK2PCU Korčián Jaroslav Vlčnovská 14 Brno 629 00 ok2pcu@atlas.cz A
OK2TC Korčián Stanislav Vlčnovská 14 Brno 629 00 A O
OK5MK Korda Martin Ve Slatinách 3243/1 Praha 10 106 00 A e
OK1NQ Kordač Josef Lounských 3/888 Praha 4 140 00 A
OK1-35974 Kordík David Jiráskova 243 Holýšov 345 62
OK1AFF Kordík Josef Ronovská 35 Všechlapy 288 02 A
OK1VKX Kordík Dušan Jiráskova 243 Holýšov 345 62 A
OK2PJJ Koruna Jan Rájec 57 Zábřeh 789 01 A
OK1XGP Korunka Jan Viktora Huga 4 Karlovy Vary 360 20 ok1xgp@post.cz A
OK1MSR Ing. Kořínek Jiří Amforová 1930 Praha 5 - Lužiny 155 00 A
OK1JYT Kos Jaroslav Kotěrova 1 Praha 6 160 00 A O
OK1MGS Kos Miloš Švandy dudáka 735 Strakonice 386 01 A
OK1SOA Kos Karel Otakara Ostrčila 3 České Budějovice 370 05 A
OK1IKQ Kosina Petr Hlavní 23/13 Chýně 253 01 A
OK1DUT Kosnar Jiří Regnerova 1199 Mladá Boleslav 293 01 dut@telecom.cz A
OK1VEN Ing. Kospach Petr Záryby 112 Kostelec nad Labem 277 03 ok1ven@email.cz A
OK1STN Kostka Jiří Hellichova 244 Poděbrady II 290 01 kostka@applet.cz A
OK1CID Košťál Stanislav Jana Žižky 1198 Choceň 565 01 qkostal@seznam.cz A
OK1NOR Košťál Jindřich Jana Žižky 1198 Choceň 565 01 A
OK1SQK Ing. Košťál Karel Plovdivská 3264 Praha 4 143 00 ok1sqk@seznam.cz A
OK1JMI MUDr. Koťátko Miroslav V Zátočině 545 Liberec 11 460 01 A
OK1FWW Kotek Miroslav Ke Kotlářce 1147/14 Praha 5 150 00 A O
OK1LUB Kotek Lubomír U Pazderáku 19 Dolní Břežany 252 41 ok1lub@seznam.cz A
OK1ZUB Koten Vojtěch Káranská 376/5 Praha 10 108 00 ok1zub@email.cz A
OK1JQP Kotora Jaroslav nám.Svobody 36 Spálené Poříčí 335 61 A
OK1USW Kotora Ladislav Jirotova 378 Blovice 336 01 A
OK1DSF Kotrba Karel Jagellonská 25 Praha 3 130 00 karel.kotrba@volny.cz A O
OK2WH Ing.CSc Kotrba Vít Hrušky 225 Křenovice 683 52 vkotrba@iol.cz A
OK1UHZ Mgr. Kotrouš Pavel Nerudova 508 Blatná 388 01 A
OK1ITK Ing. Kotýnek Petr Ladova 1468 Benešov u Prahy 256 01 ok1itk@seznam.cz A
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OK1IDZ Koudela Zdeněk Erbenova 804 Neratovice 277 11 A
OK1FNI Koudelka Miloslav Větrná 865/44 České Budějovice 370 05 A
OK1MWD Koukol Jiří B. eňka 458 Jičín 506 01 A
OK2BDS Ing. Kouřil Ludvík Spojenců 971 Třebíč 674 01 ok2bds@sendme.cz A
OK1FJW Ing. Koutek Bohuslav Potoční 35 Dobrá Voda u Českých 373 16 koutek@keg.cz A
OK2BPH Koutný Zdeněk č.p. 547 Velká nad Veličkou 696 74 A
OK1XIN Kovanda Václav U Hostivařského nádrPraha 10 - Hostivař 102 00 A
OK1FKD Köváry Josef Na Podlesí 1428 Kadaň 432 01 A
OK1JKP Kovář Petr Jeronýmova 15 Jablonec nad Nisou 466 02 A
OK1MKJ Ing. Kovář Josef Svitavská 16 Svitavy 568 02 A
OK1MKL Kovář Pavel Horská 263 Svoboda nad Úpou 542 24 A
OK2BGW Ing. Kovář Ivo Jamborova 937 Tišnov 666 03 ok2bgw@seznam.cz A
OK2HBY Kovařík Kamil gen.Jaroše 23 Velké Meziříčí 594 01 ok2hby@ok2rab.nextra. A
OK1CR Ing. Kovářík František Milíře 95 Tachov 347 01 A
OK1MKY Kovářík Václav Šumavská 33 Ústí nad Labem 400 11 A
OK2BHZ Kowalczyk Zbigniew č.p. 302 Hnojník 739 53 A
OK2XKM Kowalská Magda Severní 1232/3 Janova 725 25 A
OK1JMP Kozelka Petr Paseky 84 Protivín 398 11 A
OK1MJA Ing. Kozelka Jan M.Gorkého 3805 Chomutov 430 01 ok1mja@volny.cz A
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OK1FII Kozlík Vladimír Jezerní 373 Mšeno 277 35 A
OK1XAV Kozlík Otakar Hostovice 56 Pardubice 2 530 02 A
OK1XEW Kozlík Lukáš Hostovice 56 Pardubice 2 530 02 A
OK1TUV Kozmér Ludovit Mánesova 1675 Sokolov 5 356 05 amater@cbox.cz A
OK1FSX Bc. Koželuh Tomáš Sokolovská 2363 Tábor 390 03 kozeluh@rocketmail.comA
OK2ARK Ing. Kožušník Rudolf Horečky 2011 Rožnov pod Radhoštěm756 61 kozusnik@spseroznov.cA
OK2VJD Kožušník Tomáš Prázdná 350 Markvartovice 747 14 tomas.kozusnik@email.cA
OK2KV Krajcigr Vladimír Popelova 55 Brno 620 00 ok2kv@volny.cz A e
OK1VYK Krákora Jiří Brigádníků 1497/307 Praha 10 100 00 ok1vyk@volny.cz A
OK1DHN Král Vladimír Teplická 421/116 Bílina 418 01 A
OK1FJK Král Jan J.Ditricha 21 České Budějovice 370 08 A
OK2CRK Ing. Král Radoslav U Mýta 448 Postřelmov 789 69 kralr@mep.cz A
OK2IKY Král Jaromír č.p. 50 Uhřičice 752 01 A
OK2JKQ Král Petr Na svahu 908 Třebíč 674 01 A
OK2RZ Král Jiří Krameriova 5178 Ostrava - Třebovice 722 00 kral@printo.cz A
OK3VO Král Vojtěch č.p. 584 Černilov 503 43 A O
OK1PSY Králíček Václav Švabinského 9 Svitavy 568 02 A
OK1SAO Kramara Petr Čisovická 246 Mníšek pod Brdy 252 10 ok1sao@seznam.cz A
OK1MWN Kratěna Jindřich Steidlerova 89 Česká Skalice 552 03 A
OK1CLZ Kratochvíl Zdeněk U hřiště 1800 Nymburk 288 00 A
OK1TTP Ing. Kratochvíle Josef Kotopeky-Tihava 30 Hořovice 268 01 josef.kratochvile@seznaA
OK1RR Ing. Kratoška Martin Vyšehradská 45 Praha 2 128 00 ok1rr@qsl.net A
HB9KBC Dr.Ing. Kraus Jaroslav Gorgen 246 Boezen CH-5076 jaroslav.kraus@gmx.ch O
OK1XNF Ing. Kraus Jan Klášterecká 1290 Kadaň 432 01 ok1xnf@centrum.cz A O
OK1SMU Kraval Jan K Biřičce 1577 Hradec Králové 8 500 08 A
OK1XGA Kraval Jan K Biřičce 1577 Hradec Králové 8 500 08 A
OK1FNT Ing. Krbeček Tomáš Bradlec - K Rybníčků Kosmonosy 293 06 A
OK2CMX Krčál Ondřej Masarykova 225 Nové Město na Moravě 592 31 ondrej.krcal@post.cz A
OK2VCR Krčál Zdeněk Střelice 141 Uničov 1 783 91 ok2vcr@volny.cz A
OK1THX Krčín Milan Unčínská 1548/18 Teplice 415 01 A
OK1APW Krčmář Miroslav Edisonova 2739 Varnsdorf 407 47 A
OK1NIK Krédl Karel Konečná 3362 Havlíčkův Brod 580 01 A
OK1CDG Krejčí Milan G.Holeky 603 Nýřany 330 23 A
OK1JIM Krejčí Jaroslav Tolstého 9/1200 Ústí nad Labem 400 03 A
OK1JKM Ing. Krejčí Miloslav Sulova 1248 Praha 5 156 00 krejci.ral@llycos.com A
OK1MKZ Krejčí Zdeněk č.p. 265 Roztoky u Jilemnice 512 31 ok1mkz@post.cz A
OK2MCL Krejčí Lukáš Vyškovická 174 Ostrava 700 30 lukaskrejci@volny.cz A
OK2PPK Ing. Krejčí Pavel Ruská 8 Brno 612 00 A
OK4FD Ing. Krejčí František Modřínová 670 Vrané nad Vltavou 252 46 ok2ifk@seznam.cz A e
OK2BGO Krejčíř Antonín Nádražní 270 Velké Opatovice 679 63 A
OK2VYM Krejčiřek Radomír Těšinská 14 Opava 746 01 A
OK1DSA Krch Roman Lhotka 29 Lovosice 410 02 r.krch@iol.cz A
OK1BO Kriváň Mikuláš kpt.Jaroše 2413 Tábor 390 03 miki_krivan@quick.cz A
OK1DVK Dr. Krob Vojtěch Papírníkova 5 Praha 4 142 00 A
OK1WMK Kronos Marek S.K.Neumanna 3 Praha 8 182 00 A
OK1MPY Kroupa Petr Pod Čer.Mostem 477 Semily - Podmoklice 513 01 ok1mpy@wo.cz A
OK2PDW Kroupa Jan Lidická 322/2 Šlapanice u Brna 664 51 A
OK1FCF Kroutil Jiří Slunečnicová 1 Praha 10 106 00 A
OK1ZKL Krpálek Ladislav P.Bezruče 683/1 Neratovice 277 11 ok1zkl@quick.cz A
OK1FEK Ing. Krsek Jaroslav Tuchorazská 423/3 Praha 10 108 00 A
OK1KX Krtička Karel Družby 342 Pardubice 530 09 A O
OK2PEC Krtička Jaroslav Družstevní 21 Hodonín 695 03 A
OK2SKC Ing. Krumpholc Svatoslav Dolní 1568 Bystřice pod Hostýnem 768 61 A
OK2FBY Krůpa Miroslav Nad Fojstvím 1204 Zubří 756 54 A
OK1JMD Ing. Krupička Martin Plešivecká 1598/11 Litoměřice 412 01 A
OK1FKR Krupka Josef č.p. 39 Libočany 439 75 A
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OK1EU Krutina Zdeněk Čílova 86/18 Praha 6 - Petřiny 162 00 A O
OK1XJK Kryl Jiří Bajkonurská 736/4 Praha 4 149 00 A
OK2VQG Kryl Josef Wolkerova 4 Mohelnice 789 85 A
OK2XQG Mgr. Krylová Ludmila Wolkerova 4 Mohelnice 789 85 A
OK1HCG Křenek Karel Nevanova 1035/20 Praha 6 163 00 ok1hcg@qsl.net A
OK2BOB Křenek Bohumil Kmochova 5 Olomouc 779 00 KrenekB@seznam.cz A
OK1AQT Křepelka Vladimír č.p. 41 Kytlice 407 45 A
OK2SG Ing. Křivý Stanislav Tetčická 616 Rosice u Brna 665 01 ok2sg@sendme.cz A e
OK1FGN Kříž Karel Vančurova 229 Horšovský Týn 346 01 A
OK1MG Kříž Antonín Polská 2205 Kladno 2 272 01 ok1mg@qsl.net A
OK1VGS Kříž Zdeněk Pod zámečkem 1051 Hradec Králové 500 06 A
OK2BVY Ing. Kříž Václav Znojemská 63 Jihlava 586 01 A
OK2CPD Kříž Josef tř.Tomáše Bati 3763 Zlín 760 01 A
OK2TKM Kříž Tomáš Spáčilova 3575 Kroměříž 767 01 A
OK1TAL Křížek Ladislav Za lázněmi 859 Jilemnice 514 01 A
OK1TKR Křížek Miroslav Dlouhý Újezd 171 Tachov 347 01 ok1tkr@t-email.cz
OK1XW Ing. Křížek Viktor Těpeřská 216 Železný Brod 468 22 A
OK1MVK Kšír Václav č.p. 261 Chyňava 267 07 A
OK1TDU Kubálek David Za vrcholem 427 Poříčany 289 14 ok1tdu@qsl.net A
OK2TCS Kuban Aleš Bruzovská 419 Frýdek - Místek 738 01 ok2tcs@seznam.cz A
OK1FZK Kubásek Zdeněk Nad tratí 38 Lštění 257 22 A
OK1XJ Kubát Jiří Zahradní ul. 265 Starý Kolín 281 23 jkubat@cbox.cz A
OK1ABE Ing. Kubeček Josef Jestřebí 57 Nové Město nad Metují 549 01 ok1abe@worldmail.cz A
OK1FGA Kubíček Josef č.p. 105 Šanov 561 69 A
OK1HAI Kubíček Alois Čechova 427 Lišov 373 72 A
OK1VXI Kubíček Petr Riegrova 85 Libochovice 411 17 A
OK2WK Kubíček Antonín Svatopluka Čecha 11 Vyškov 1 682 01 A
OK1VJL Kubička Jiří Střížov 31 Cheb 350 02 A
OK1FIK Ing. Kubík Vladislav Jabloňová 558/5 Karlovy Vary 360 17 ok1fik@atlas.cz A
OK2YJ Kubín Jaroslav Opleta č.184 Velké Opatovice 679 63 A
OK1AMU JUDr. Kubovec Jiří Volkova 1131/48 Praha 9 198 00 j.kubovec@email.cz A
OK8PKM Kucza Boguslaw Pszowska 23 PL-44-300 Wodzislaw Slaski, Polsko
OK1AOT Kučera Adolf Nad Manovkou 961 Praha 6 161 00 A
OK1ARQ Kučera Josef Pohoří 161 Dobruška 518 01 A
OK1CKV Kučera Václav Sídliště 597 Rožmitál pod Třemšínem262 42 A
OK1JKN Kučera Bohuslav Osečnice 57 Skuhrov nad Bělou 517 03 A
OK1MIG Kučera Josef Sokolovská 1708 Náchod 547 01 A O
OK1NR Kučera Jan Lomní 167 Trutnov 541 01 ok1nr@volny.cz A
OK1TBA Kučera Vlastimil Kunětická 100 Pardubice 530 09 A
OK1UQP Kučera Josef Hlinné 6 Dobré 517 93 A
OK1ZVA Ing. Kučera Vlastimil Okružní 254 Sezimovo Ústí 2 391 02 A
OK2BBB Kučera František Dražůvky 78 Archlebov 696 33 A
OK2BGF Kučera Tomáš Luční 1316 Nové Město na Moravě 592 31 A
OK2VPX Kučera Jan Sokolská 344 Senice na Hané 783 45 A
OK2ZMI Kučera Miroslav Jabůrkové 1424 Otrokovice 765 02 O
OK1UML Kučerová Lenka V suchdolci 488 Mladá Vožice 391 43 A
OK2BPK Kučírek Josef Hutník 1483 Veselí nad Moravou 698 01 ok2bpk@razdva.cz A
OK1FOX Kučka Jiří Václavská 728 Roztoky u Prahy 252 63 A
OK1HA PhDr. Kudr Karel Vysočanská 232 Praha 9 190 00 A
OK1VUB Kuchař Bohumil U stadionu 973 Mladá Boleslav 293 01 A
OK2XRW Kuchař Richard Trávníky 1219 Otrokovice 765 02 ok2xrw@volny.cz A
OK2KR Ing. Kuchyňa Stanislav nám.ČSČK 41 Kunštát na Moravě 679 72 A
OK2UA Ing. Kuchyňová Jaroslava nám.ČSČK 41 Kunštát na Moravě 679 72 A
OK1TRA Kukla Jiří Nová 211 Radslavice 751 11 A
OK1CKH Kula Vladimír Zbečník 4 Hronov 3 549 31 A
OK1DOL Kule Libor č.p. 185 Kozolupy 330 32 KPVM@email.cz A
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OK1AGM Kulek Josef Severní 756 Hradec Králové 500 03 ok1agm@atlas.cz, kulekA
OK1IKK Kulhavý Zdeněk Janovského 10/1116 Praha 7 170 00 zdenek.kulhavy@sezna A
OK1TJI Kult Jiří Strážkovice 28 Malé Svatoňovice 542 34 A
OK1XQD Kumpán Václav Zajíčkova 935 Pardubice 530 03 vac.kum@sendme.cz A
OK1DKP Kuna Josef Tupolevova 480 Praha 9 - Letňany 199 00 A
OK2PJF PaedDr. Kuna František Nová 1035 Zlín 4 - Malenovice 763 02 A
OK1TPI Kunc Jaroslav Nerudova 151 Králův Dvůr 267 01 ok1tpi@mujoskar.cz A
OK2BIT Kunčar Ladislav 1.máje 3 Rýmařov 795 01 A
OK2ZV Kunčar Vít Havřice 396 Uherský Brod 688 01 A
OK1DBF Kunzmann Otakar Havlíčkova 529 Mariánské Lázně 353 01 A
OK1MY Kupilík Pavel Náměstí 5.května č.1 Holýšov 345 62 ok1my@kabex.cz A e
OK1XT Kupka Jiří Jordánská 534/16 Tábor 390 01 A
OK2LT Kupka Lubomír Družstevní 4 Blansko 678 01
OK2BEK Ing. Kůr Emil Písečná 584 Vracov 696 42 A
OK2ZAE Kurleto Jan Brigádnická 21 Ostrava - Heřmanice 713 00 A
OK1TOX Kustoš Leo Karlík 311 Dobřichovice 252 29 kustos@infinet-tours.cz A
OK2STV Kutáč Petr Rožnovská 342 Frenštát pod Radhoštěm744 01 A
OK2BZY Kutaj Josef Klidná 782/12 Havířov - město 736 01 A
OK1HAK Kuthejl Milan Boršovská 11 České Budějovice 370 07 A
OK1IBK Kuzebauch Bohumil B.Němcové 1633 Kraslice 358 01 b.kuzebauch@worldonli A
OK1XP Kužel Otakar č.p. 161 Prosečné 543 73 A
KC3FB Kuželka Peter č.p. 68 Hvězdonice equipspc@yahoo.com
OK1AGW Kužílek Karel Vrbová 75 Ústí nad Orlicí II 562 03 A
OK2BJK Kvapil Jaroslav Strukov 41/42 Litovel 794 01 A
OK2ZAK Kvapil Antonín Opletalova 653 Uničov 783 91 A
OK2ZKB Kvapil Zdeněk č.p. 279 Zašová 756 51 A
OK1ZWF Kvis Jiří U Smaltovny 1359/7 Praha 7 170 00 A O
OK2VPI Kvítek Josef Ostrožná 8 Opava 746 01 kvitekjosef@seznam.cz A
OK1AIX Kylingr Oldřich Družstevní 404 Solnice 517 01 A
OK1JKU Dr. Kylsán Pavel Radošov 145 Kyselka 362 72 A
OK2UBW Ing. Kylsán Pavel Lazecká 48 Olomouc 779 00 ok2ubw@seznam.cz A
OK1UKZ Kyncl Zdeněk ČSA 2365 Pardubice 530 02 A
OK1AIZ Kysela Miloslav Jánská ul. 8 České Budějovice 370 01 A
OK2WKM Kyselka Milan Pratecká 160 Kobylnice 664 51 milan.kyselka@centrum.cz



m A



OK1FLB Labuť Vladimír Písty 35 Budyně nad Ohří 411 18 v.labut@quick.cz A
OK1SYM Lacina Tomáš Chuchelna 293 Semily 513 01 tom.reno@seznam.cz A
OK2MSW Lacký Zdenek J.Herolda 1564 Ostrava 700 30 A
OK2UWD Lahner Emil Malý Koloredov 761 Frýdek - Místek 738 02 ok2uwd@seznam.cz A
OK2TAR Laika Viktor Olbramice 35 Cholina 783 22 ok2tar@seznam.cz O
OK2LM Lajer Miroslav č.p. 148 Stárkov 549 36 A O
OK1TM Lakomý Zdeněk Slunná 482 Horoměřice 252 62 A
OK1DPU Lamač Jan Wolkerova 1484/15 Teplice 415 01 A
OK1TGI Lána Igor A.Muchy 821 Letohrad 561 51 ok1tgi@qsl.net A
OK2BZE Lanča Milan Rožnovská 347 Frenštát pod Radhoště 744 01 O
OK1SLM Lang Libor č.p. 330 Desná v Jiz.horách 468 61 329rkl185@click.cz A
OK1LU Langmüller Josef Lidická 1215/9 Ostrov nad Ohří 363 01 A
OK2BSL Lapiš Ladislav Družstevnická 14 Havířov - Podlesí 736 01 A
OK1VDY Lášek Jaroslav Václavice 24 Provodov - Šonov 549 08 A
OK2LMX Ing. Látal Miroslav Čápkova 42 Brno 602 00 mlatal@post.cz A
OK1-35072 Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11 jiri.latislav@seznam.cz
OK1TLJ Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11 A
OK9JL Latislav Jiří Kaplířova 200 Sulejovice 411 11 jiri.latislav@seznam.cz N O
OK1DAE Ing. Lebduška Petr Alej 17.listopadu 1573Roudnice nad Labem 413 01 A
OK1CMD Lebeda Luboš Havlíčkova 1960 Pardubice 530 02 ok1cmd@atlas.cz A
OK1MSL Lecjaks Stanislav Skála 20 Havlíčkův Brod 580 01 A
OK2NDT Ing. Lečbych Stanislav Palackého 1349 Uherský Brod 688 01 slecbych@iol.cz A
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OK1XJL Ledvina Josef Husova 130 Domažlice 344 01 kinojoe@razdva.cz A
OK1ZVL Ledvinka Vladimír Mšecké sídliště 823 Nové Strašecí 271 01 A
OK1XRL Lehečka Roman Nad Lomnicí 1255 Blatná 388 01 A
OK1FNA Lehký Vladimír Hostinského 1535/9 Praha 5 155 00 v.lehky@volny.cz A
OK1ZML Leistner Milan Třebízského 403 Písek 397 01 leisner@volny.cz A
OK1TVK Lenc Jindřich Klíšská 995/133 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1LZ Mgr. Lenčuk Zdeněk Mírová 350 Žacléř 542 01 zdenek.lencuk@zsmltu.cA
OK1AFA Lenský Václav Jiráskova 258/11 Mělník 276 01 A
OK1AYN Lepša Vladislav U cihelny 440 Třeboň II 379 01 A
OK2DEY Ing. Lesniak Bronislav ul.1.Máje č.p.1075 Rychvald 735 32 ok2dey@c-box.cz A
OK2SLJ Ing. Leška Jozef 1.máje 1157 Rožnov pod Radhoštěm756 61 A
OK1FKL Lettl Karel Karolíny Světlé 1136 Starý Plzenec 332 02 Karel.Lettl@seznam.cz A
OK2CKC Lettmayer Jindřich Komenského 563 Blučina 664 56 A
OK2PHC Libánek Zdenek č.p. 292 Šumvald 783 85 A
OK1KF Licinberk Václav Skuhrovecká 157 Mnichovice - Božkov 251 64 A
OK2ZEL Lindovský Emil č.p. 139 Bítov 743 01 A
OK1JMZ Linduška Zdeněk Sídliště Pražská 2782Havlíčkův Brod 580 01 A
OK1ADO Linhard František č.p. 113 Dřínov 273 71 A
OK1GM Ing. Linhart Petr Na Chmelnici 126 Slaný 274 01 ok1gm@volny.cz A
OK1ULE Linhart Leoš Na výsluní 1296/8 Neratovice 277 11 ok1ule@crk.cz A
OK1YM Linhart Oldřich Žitenická 1529 Čáslav 286 01 ok1ym@seznam.cz A
OK2TJL Lípa Jiří Říjnová 1339/26 Havířov - Suchá 735 64 A
OK1BWF Ing. Lipenský Ladislav T.G.Masaryka 45 Nové Město nad Metují 549 01 A
OK1UEM Lipert Martin Trnovany 47 Žatec 438 01 A
OK2UQL Lipka Gabriel Ostravská 64 Český Těšín 737 01
OK2PER Lipták Josef Masarykova 530 Veselí nad Moravou 698 01 A
OK1AUC Liščák Josef Petrův Dvůr 66 Netolice 384 11 A
OK1DAV Liška Oldřich Strašnická 870/16 Praha 10 102 00 O.Liska@seznam.cz A
OK1XU Litomiský Jan Vítězná 13 Praha 5 150 00 ok1xu@arrl.net A
OK1TTL Lívanský Tomáš Branná 3 Třeboň 379 01 ok1ttl@seznam.cz A
OK1JLO Lom Martin Brunclíkova 9 Praha 6 - Břevnov 162 00 mradio@seznam.cz A
OK1ZJL Lonský Jiří Boettingerova 16 Plzeň 301 01 A
OK2PBK Loprais Radomír J.Nerudy 1372 Veselí nad Moravou 698 01 ok2pbk@iol.cz A
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OK1CLO Lorenc Ladislav Leštinka 27 Skuteč 539 73 A
OK1VCF Lorenc Tomáš Na Skalkách 772 Sedlčany 264 01 tomas@ct.cz A
OK2BRZ Lorenz Pavel Uničovská 85 Šternberk 785 01 A
OK2UVX Mgr. Loučka Oldřich Myslbekova 8 Nový Jičín 741 01 oldlou@email.cz A
OK1BM Louda Jiří Pekařova 1052 Turnov 511 01
OK1DJL Louda Josef Zenklova 70 Praha 8 180 00 ok1djl@qsl.net A
OK1TC Loufek Jaroslav Sluneční stráň 401 Trutnov 541 01 ok1tc@humlak.cz A
OK2ZM Ing. Luba Miroslav U Jičínky 4 Nový Jičín 741 01 A
OK1US Ludačka Jiří J.Krčína 14/1095 České Budějovice 370 11 A
OK1FXF Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 Praha 4 140 00 A O
OK6AM Ludvík Tomáš 5.května 1060/15 Praha 4 140 00 A O
OK1SYN Ludwig Jan Květnová 411 Ústí nad Labem 403 31 ludva-ok1syn@seznam. A O
OK1FJX Lufinka Jindřich č.p. 274 Zásada 468 25 ok1fjx@volny.cz A
OK1MAQ Lukáš Jan Žižkova 61 Plzeň 301 00 Jan.Lukas@seznam.cz
OK1OK Lukáš Zdeněk V brance 18 Přeštice 334 01 ok1ok@atlas.cz A
OK1-36157 Lukeš Petr Milady Horákové 421 Hradec Králové 500 06 v.i.p.lukes@seznam.cz
OK1DAU Ing. Lukeš Jaroslav Hráského 1929 Praha 4 148 00 A
OK1IW Lukeš Milan Kašparova 519 Liberec 25 463 12 A
OK1TIZ Ing. Lukeš Zdeněk Pod Kesnerkou 46/2 Praha 5 150 00 A
OK2IJL Lukeš Jiří Masarykova 1017 Orlová - Lutyně 735 14 A
OK2NO Lukeš Jaroslav Rudé armády 43 Rýmařov 795 01 A e
OK2ZLK Ing. Lukeš Zbyněk č.p. 367 Metylovice 739 49 ok2zlk@post.cz A
OK2WKF Lukešová Věra Rudé armády 43 Rýmařov 795 01 A
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OK1DTP Luňák David U Šporky 185 Česká Lípa 470 01 ok1dtp@hotmail.com A
OK1TD Luňák Jiří U Šporky 185 Česká Lípa 470 01 A
OK2BHL Luňák Jiří Štěpnická 1083 Uherské Hradiště 686 06 A
OK2LF Lupač František Dostojevského 41 Opava 746 01 flupac@quick.cz A O
OK2BHM Lux Erich Polní 21 Odry 742 35 A
OK2BL Luža Bohumil Čekyně 61 Přerov VII 751 24 A e
OK2PMT Máca Petr U lesíčka 18 Brno 620 00 pmaca@cmi.cz A
OK2BMI Macek Milan Bratří Čapků 818 Uničov 783 91 A O
OK2AB Ing. Macík Rostislav Chomýž 16 Bystřice pod Hostýnem 768 61 ok2ab@tiscali.cz A
OK2VMU Macík Jiří Radniční 23 Vsetín 755 01 ok2vmu@post.cz A
OK1FGE Macoun Vladimír Ralsko-Ploužnice 345Mimoň 471 24 OK1FGE@volny.cz A
OK1VR Macoun Jindra Bělčická 8 Praha 4 141 00 A
OK1VZL Macura Otakar Mochovská 532/32 Praha 9 194 00 A
OK2BTR Ing. Macura Oldřich Zahradní předměstí 3Starý Bohumín 735 81 omacura@seznam.cz A
OK1AMJ Maděra Jaroslav Polská 16 Praha 2 - Vinohrady 120 00 A
OK1PLS Maděra Vladimír Rumunská 20 Svitavy 568 02 A
OK2MTM Ing. Mádr Tomáš Kateřinská 6 Olomouc 772 00 ok2mtm@seznam.cz A
OK2JML Mahr Lubomír ČSA 578 Velká Bystřice 783 53 A
OK2TEL Mahr Jiří č.p. 578 Velká Bystřice 783 53 A
OK2BSK Mach Milan č.p. 245 Veřovice 742 73 A
OK1MNH Ing. Mácha Stanislav Lipská 66/2458 Chomutov 430 03 A
OK1APT Macháček Miroslav Třebízského 383 Lomnice nad Popelkou 512 51 A
OK1DMZ Macháček Jaroslav Roprachtice 241 Semily 513 01 A
OK1FA Macháček Jaroslav Pod pensionátem 514Dobřichovice 252 29 A
OK1FTS Macháček Jaroslav Na občinách 966 Hradec Králové 500 09 A
OK1UYM Macháček František V Suchdolci 488 Mladá Vožice 391 43 A
OK1UZE Macháček Zdeněk Hostovského 657 Hronov 549 31 A
OK1VYM Macháčková Marie č.p. 488 Mladá Vožice 391 43 A
OK1-36120Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 Kadaň 432 01 maoa@volny.cz
OK3MO Ing. Macháň Ota 1.máje 1537 Kadaň 432 01 maoa@volny.cz A
OK1MOY Macháně Otto U letiště 228 Nové Město nad Metují 549 02 A
OK5KM Machek Viktor Štichova 597/8 Praha 4 149 00 machek@gmail.com A e



o



OK2BEO Machulka Ivan Těšíkov 1172 Vsetín 755 01
OK1HSF Ing. Machyl Petr Keplerova 709/24 Ústí nad Labem 400 07 petrNT@seznam.cz A
OK4JM Machyl Josef Sebuzín 165 Ústí nad Labem A
OK1VEY Majce Svetozar Bratří Čapků 471 Holice v Čechách 534 01 arklub@holice.cz A
OK2VED Majdloch Oldřich U letiště 1153 Holešov 769 01 A
OK9FMH Majerík Filip Husova 350 Holice v Čechách 534 01 N
OK6AB Malec Radek Bezděkov 46 Velké Meziříčí 594 01 malecradek@seznam.czA
OK2XDU Malíček Jiří Raisova 9 Prostějov 796 01 jirka.ok2xdu@volny.cz A
OK2PCZ Malík Lubomír Malý Val 1564 Kroměříž 767 01 A O
OK2VSU Mališ Václav Žižkova 2495 Frýdek - Místek 738 01 A
OK2MMV Mališová Marie Žižkova 2495 Frýdek - Místek 738 01 A
OK1CCK Malkovský Zdeněk Dráchov 12 Soběslav 392 01 ok1cck@centrum.cz A O
OK2PPM Ing. Malušek Petr B.Buchlovana 902 Uherské Hradiště 686 05 petr.malusek@worldonli A
OK2MWK Malúšek Karel Poličná 257 Valašské Meziříčí 757 01 ok2mwk@wo.cz A
OK1ARN Malý Jiří Severní 727 Hradec Králové 3 500 03 ok1arn@ok0nhg.ampr. A
OK1CMV Malý Václav Palackého 847 Horažďovice 341 01 A
OK1UHQ Malý Ladislav Růžová cesta 409 Trutnov 3 541 03 ok1uhq@volny.cz A
OK2PM Malý Karel Fibichovo nám. 25 Nový Jičín 741 01 ok2pm@qsl.net A
OK2VOM Maradík Jiří Čechyně 85 Rousínov 683 01 A O
OK2JMA Marčík Karel Bělovská 288 Kvasice 768 21 A
OK2JBC Marčíková Marie Bělovská 288 Kvasice 768 21 A
OK1MQY Mareček Erhard Za Chlumem 729 Bílina 418 01 medea@volny.cz A
OK1PDQ Mareček Karel Čs.armády 15 Kraslice 358 01 A
OK1-35912 Marek Martin Hálkova 12 České Budějovice 370 04 martin.m.888@seznam.cz
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OK1AIM Marek Václav Chmeliště 33 Dobruška 518 01 A
OK1WLT Marek Vladimír Lampertice 204 Bernartice u Trutnova 542 04 A
OK2TGM Ing. Marek Tomáš R.Těsnohlídka 12 Prostějov 798 01 A
OK2XZ Ing. Marek Dušan J.Svobody 516 Střelice 664 47 d.marek@wo.cz A
OK1FED Mareš Josef Píškova 1961 Praha 5 155 00 maresjos@volny.cz A
OK1HCA Mareš Alois Ratibořice č.p. 24 Mladá Vožice 391 43 A
OK1ZMH Mareš Jan Milady Horákové 536 Hradec Králové 500 06 ok1zmh@seznam.cz A
OK2MJY Mareš Jiří Ječmínkova 236 Chropyně 768 11 mares@volny.cz A
OK1WS Marhoul Libor Mlýnská 244 Říčany 251 01 ok1ws@quick.cz A
OK1ZMO Marisko Otto Nad Úžlabinou 32/45 Praha 10 108 00 A
OK1FFV Marišler Jaromír č.p. 179 Klenčí pod Čerchovem 345 34 A
OK1MJW Markovič Jan K.H.Máchy 292 Jílové u Děčína 407 01 A
OK1MRZ Márovec Zdeněk Nad Branickým pivovaPraha 4 142 00 A
OK1NAT Martin Michal Sosnová 474/18 Liberec 15 460 01 ok1nat@seznam.cz A
OK1FCB Ing. Martinek Jiří Na Studánkách 936 Jaroměř 551 01 jirka_martinek@seznam A O
OK2EC Martinek Štěpán Žižkova 14 Hodonín 695 01 A
OK2VTD Martinek Josef Přímětice 563 Znojmo 4 669 04
OK1ABG Martínek Václav Sídliště Vyšný 105 Český Krumlov 381 01 A
OK2UMM Martiník Miroslav 9.května 227 Velká Polom 747 64 A
OK1DKX Martinů Jaroslav Plzeňská 33 České Budějovice 370 04 A
OK1CNM Marvan Jaroslav Zbořený Kostelec 99 Týnec nad Sázavou 257 41 A
OK1ML Ing. Marvánek Ladislav Ed.Beneše 201/10 Říčany u Prahy II 251 01 A
OK1JMW Mařík Pavel Na piketě 540/III Jindřichův Hradec 377 01 pajaroft@quick.cz A
OK2PKX Masař Pavel Leskovec 166 Valašská Polanka 756 11 ok2pkx@qsl.net, pavel@A
OK4AZ Ing. Masař Ivan Třeboradická 1073 Praha 8 182 00 ok1caz@seznam.cz A e
OK2-34612 Máslo Radek Horní náměstí 218 Lysice 679 71 radek.net@worldonline.cz
OK1TAN Masorsič Antonín Střižovická 766/53 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1DAK Ing. Mašek Vladimír Na groši 14/1169 Praha 10 102 00 vladimir.masek@volny.cA
OK1NG Mašek Jaromír Prokopa Holého 11 Teplice 415 01 ok1ng@qsl.net A
OK1GS Ing. Mašín Miroslav Dlouhá 88 Jablonec nad Nisou 466 01 ok1gs@volny.cz A
OK2BMD Mašková Lidmila Jiráskova 544 Tišnov 666 01 A
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OK2BMZ Mašková Zdeňka Kmochova 12 Třebíč 674 01 A
OK2BTS Maštera Josef Kožichovice 6 Třebíč 674 01 A
OK1HJI Matějíček Jiří Popradská 1274 Ústí nad Orlicí 562 06 A
OK1JR Matějíček Stanislav Lípová 4 Jablonec nad Nisou 466 01 ok1jr@volny.cz A
OK1DQP Matějka Aleš Jiřího z Poděbrad 85 Hronov 549 31 A O
OK2BUN Matějů Milan Josefa Špidly 278 Svitávka 679 32 milan@mateju.cz A
OK9DAM Matějů Dagmar Jos.Špidly 278 Svitávka 679 32 dagmar@mateju.cz N
OK2AOP Mates Jiří Na nábřeží 135 Havířov 736 01 A
OK1ARA Matouš Jiří Mravín 22 Luže 538 54 A
OK1IVF Matouš Václav Vláskova 15 Praha 4 - Chodov 148 00 v.matous@volny.cz A
OK1JM Matouš Jiří Úlibická 882/1 Praha 9 197 00 j.matous@volny.cz A
OK1CF Matoušek Karel J.A.Komenského 61 Most 434 01 ok1cf@atlas.cz A O
OK1ZLM Matrka Ladislav č.p. 5 Velké Chvojno 403 34 A
OK1ZJJ Matrková Jana č.p. 5 Velké Chvojno 403 34 A
OK1ZMJ Matrková Jana č.p. 5 Velké Chvojno 403 34 A
OK1VUA Matschin Ottomar Sadová 28 Dobrá Voda u Českých 373 16 A
OK2VXJ Matušek Vlastimil Habrová 2936 Frýdek - Místek 738 01 elvo@click.cz A
OK2BZW Matuška Karel Zdislavice 82 Zdounky 768 02 ok2bzw@seznam.cz A
OK1ACP Matyásek Luboš Kostelecká 1825 Náchod 547 01 A
OK1IGO Matyáš Petr Pražská 2883 Česká Lípa 470 01 mates.igo@seznam.cz A
OK1MKQ Matyáš Karel Čimelická 957 Praha 4 142 00 A
OK7ST Matyáš Karel Čimelická 957 Praha 142 00
OK1FMX Maxima Milan blok 5/70 Bečov u Mostu 435 26 A
OK1UDN Ing. Mazanec Milan Uralská 3 Praha 6 - Bubeneč 160 00 ok1udn@seznam.cz A
OK2PRM Mazánek Rudolf Dlouhá Ves 24 Němčice nad Hanou 798 27 A
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OK1FTG Med Karel Puškinská 577 Kutná Hora 284 01 A
OK1DUO Ing. Meduna Jaroslav Dukelská 505 Ústí nad Orlicí 562 01 ok1duo@unet.cz A O
OK1AUX Meisel Bedřich Strojnická 218/25 Trutnov 541 01 A
OK1FTV Mejstřík Vladimír Mládežnická 1271 Mladá Boleslav 293 01 A O
OK1DVW Melich Alois Lhotecká 286 Semily 2 513 01 A
OK1XQA Melicharová Jaroslava Mezirolí 38 Nová Role 362 25 A
OK1HB Melmer Rudolf Křenovice 81 Dubné 373 84 A
OK1XMS Mendl Richard Staropramenná 15 Praha 5 150 00
OK2CRT Mendlík Petr Viniční 103 Brno 615 00 medlis@atlas.cz A
OK2BPI Menšík Jaroslav Mezivodí 2101 Kyjov 697 01 A
OK2UMD Menšík Karel Podlesí 175 Valašské Meziříčí 757 01 A
OK2TF Měrák Vladimír nám.Míru 13 Rýmařov 795 01 A
OK1EM Merta Edvin Podviní 56 Litoměřice 412 01 e.m@wo.cz A
OK1MPM Merta Petr Lidická 607/23 Most 434 01 ok1mpm@post.cz A
OK2JJA Merta Jan Nemocniční 53 Šumperk 787 01 merta@rps.cz A
OK1VTV Meškán Roman Poděbradova 703 Chodov u K. Varů 357 35 A
OK1AXK Metlička Jan Nerudova 1039 Jirkov 431 11 A
OK1IJC Mička Milan Gagarinova 771 Liberec 7 460 07 A
OK2OG Mičulka Jaroslav J.K.Tyla č.p. 418 Valašské Meziříčí 757 00 A
OK2BJJ Mihola Jan Hornická 17 Český Těšín 737 01 A
OK1DMM Mgr. Mihovič Miloš Hroznatova 487/15 Mariánské Lázně 353 01 A
OK2PTP Michal Vratislav Bezručova 4 Olomouc 772 00 v.michal@email.cz A
OK1DRG Michálek Eduard Dr.E.Beneše 1039/21Neratovice 277 11 A
OK2MRT Mikel Petr gen.Svobody 601 Moravský Beroun 793 05 A
OK2BFN Mikeska Tomáš č.p. 121 Velký Ořechov 763 07 A
OK2SAU Mikeska Jaroslav č.p. 201 Hrabyně 3 747 67 A
OK1CHM Mikeš Jan Tepelská 541/4 Mariánské Lázně 353 01 A
OK1XHI Mikeš Zdeněk Amforová 1891 Praha 5 155 00 A
OK2SMS Mikeš Bohumil Kosmonautů 19/1220 Havířov - Podlesí 736 01 A
OK1IEF Mikolášek Vítězslav č.p. 6 Řehlovice 403 13 A
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OK1JMO Miksa Miroslav č.p. 191 Úsobí 582 54 A
OK1XC Mikšátko Josef Dráchov 79 Soběslav 392 01 A
OK1DCR Mikše Petr Na Blanseku 28 Praha 4 - Modřany 143 00 A
OK1AHG Mikula Jan Čechova 1542 Slaný 274 01 A
OK2BUZ Ing. Mikulenka František Beskydská 2207 Rožnov pod Radhoště 756 61 frantisek.mikulenka@on A
OK2SMI Mikulík Josef Na Bečvě 752 Lipník nad Bečvou 751 31 A
OK2BFK Miler Vladimír Smetanova 32 Šternberk 785 01 ok2bfk.vmiler@tiscali.c A
OK1MN Minář Pavel Kamenická 122 Děčín 2 405 01 minarp@volny.cz e
OK2SML MUDr. Minařík Lubomír Štítného 12 Olomouc 779 00 A
OK2XJC Miroš Petr Fučíkova 319 Paskov 739 21 A
OK2SMG Mizia Gustav Pod zelenou 277 Český Těšín 737 01 A
OK2MRP Mléčka Adam Záhumní 677 Kunovice 686 04 A
OK2SND Mléčková Hana Záhumní 677 Kunovice 686 04 hanka@blondyna.net A
OK1TAV Moc Pavel Sídliště 816 Třemošná 330 11 ok1tav@seznam.cz A
OK2KP Moc Jiří Nádražní 816/9 Karviná - Fryštát 733 01 A e
OK1TQ Ing. Mocsi Josef Letná 770/35 Kostelec nad Labem 277 13 ok1tq@seznam.cz A
OK1MOD Modroch Jaroslav Karlovarská 93 Kyšice 273 51 A
OK2XMM Moláček Miroslav Politických vězňů 11 Olomouc 779 00 A O
OK2PMV Molák Václav Trávníky 1231 Otrokovice 765 02 A
OK1FRU Ing. Moliš Pavel Ke Světici 1972 Brandýs nad Labem 250 01 O
OK8SAX Momot Dieter Kaštanová 169 Plesná
OK2BZM Moser Zdeněk Josefa Obadala 340 Kroměříž 767 01
OK1IA Moskovský Jan Čajkovského 923 Hradec Králové 9 500 09 ok1ia@seznam.cz A e
OK1MSM Ing. Motal Miroslav Sídliště Pražská 276 Havlíčkův Brod 580 01 mmotal@quick.cz A
OK1DMO Motejl Otakar Petra Bezruče 172 Křešice 411 48 A
OK2MMD Ing. Motl David Čtvrtě 12 Brno 634 00 A
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OK1FMJ Motyčka Josef U stadionu 440 Jablonné nad Orlicí 561 64 josef.motycka@quick.cz A O
OK1MVJ Motyčka Vojtěch Růžová 2123 Nymburk 288 02 A
OK2BIQ Motyka Jan Tyra 30 Třinec 739 61 ok2biq@email.cz A
OK1FRO Ing. Mrázek František Střimelická 2494/6 Praha 4 141 00 A O
OK1UOM Ing. Mrázek Stanislav Ženíškova 2121/2 Praha 4 149 00 A
OK1XEM Mrázek Michal Steinerova 735 Praha 4 149 00 A
OK1XJB Mrázková Viera Ženíškova 2121/2 Praha 4 149 00 A
OK1-35874 Mrkvička Josef Holubova 922 Pardubice 530 03
OK2BTU Mučka Karel Osvoboditelů 80 Velká Polom 747 64 A
OK2MOA Mudroch Jan Štefánikova 4 Opava 5 747 05 ok2moa@seznam.cz A
OK1PUK Muknšnábl Michal Sokolovská 52 Plzeň 323 14 mmuki@email.cz A
OK1PUL Muknšnábl Pavel Sokolovská 70 Plzeň 323 14 muki@email.cz A
OK1ALM Müller Jaroslav Třebízského 1115/5 Ústí nad Labem 400 03 A
OK1LO Ing. Müller Ladislav Hostivařská 34 Praha 10 - Hostivař 102 00 ok1lo@seznam.cz A
OK1WPM Müllerová Petra Hostivařská 34 Praha 10 102 00 A
OK2XA Ing. Muroň Zdeněk Družstevní 1591 Rožnov pod Radhoštěm756 61 zd.muron@razdva.cz A
OK1WMJ Musil Jan SNP 251 Kaplice 382 41 A
OK2PKL Ing. Musil Antonín Bohdalovská 205 Nové Veselí 592 14 A
OK1MIE Musílek Miloslav Na Šutce 394/10 Praha 8 - Troja 182 00 A
OK1WMV Muška Václav Nerudova 1390 Stříbro 349 01 ok1wmv@qsl.net A
OK2NN Mutina Jiří Na luhu 5 Ostrava 720 00 A
OK1UGV Mužík Miroslav č.p. 179 Kout na Šumavě 345 02 ok1ugv@atlas.cz A
OK1FNV Náděje Jiří Na Skalce 630 Velim 281 01 A
OK1JWV Nagy Vladimír Zalužanská 1277 Mladá Boleslav 293 01 ok1jwv@seznam.cz A
OK1UEC Nakládal Milan Lidické nábřeží 209 Sokolov 356 01 A
OK2PEB Náplava Eduard Skaštice 97 Kroměříž 1 767 01 ok2peb@quick.cz A
OK1CRX Nárožná Katarína Bělá 87 Jevíčko 569 43 A
OK1DMQ Nárožný Drahomír Bělá 87 Jevíčko 569 43 A
OK2BVE Nastulczyk Josef Studentská 18/2360 Karviná - Mizerov 734 01 A
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OK1AHB Nauč Antonín 28.října 105 Příbram VII 261 02 A
OK2BRJ Navrátil Petr Mánesova 14 Ostrava 1 702 00 A
OK2BTL Navrátil Josef Žilinská 1361 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK2BXE Navrátil Drahomír Kabelikova 20 Přerov 750 02 ok2bxe@atlas.cz A
OK1XNP Naxera Pavel Na bitevní pláni 38 Praha 4 140 00 A
OK1ANS PhDr.di Neckář Ivan Pod přesypem 5 Praha 8 182 00 ans-at@quick.cz A
OK2SU Ing. Neckář František Alšova 21 Havířov - Město 736 01 A
OK2CMZ Nečas Martin Hrabová 184 Zábřeh 789 01 necasm@mybox.cz
OK2UMN Ing. Nečas Milan Pod javory 22 Blansko 678 01 ok2umn.milan@tiscali.czA
OK1NT Nehera Antonín Palackého 1357 Rychnov nad Kněžnou 516 01 A
OK1MNI Nechvíle Miroslav U kasáren 339 Dašice 533 03 A
OK1DEP Nejedlo Radoslav č.p. 148 Malá Skála 468 22 A
OK1FFY Nejedlová Helena č.p. 148 Malá Skála 468 22 A
OK1ACS Nekvasil Václav č.p. 175 Žalhostice 411 01 A
OK1FCS Ing. Nekvasil Václav Františka Kriegela 28 Mělník 276 01 A O
OK1-35907 Nekvinda Petr U Kříže 668 Horní Jelení 533 74 petr.nekvinda@centrum.cz
OK1AOZ Ing. Němec Jiří Václava Soboty 33 Duchcov 419 01 A
OK1AVR Němec Jan Revoluční 48A Jablonec nad Nisou 466 01 A O
OK1DNJ Ing. Němec Jaroslav Na vrstvách 6 Praha 4 140 00 A
OK1FAU Němec Jaroslav Dukelská 320 Milovice 289 23 A O
OK1JQD Němec Jaroslav č.p. 180 Ostrá 289 22 A
OK1VDS Němec Zdeněk Škroupova 238 Chrudim III 537 01 A
OK1ZOZ Němec David Václava Soboty 33 Duchcov 419 01 keymaster@post.cz A
OK2FPN Němec Petr č.p. 301 Zašová 756 51 ok2fpn@mybox.cz A
OK2VJQ Němec Josef Hochmanova 21 Brno 628 00 A
OK1CEI Němeček Vlastimil Jiříkovská 14 Rumburk 408 01 ok1cei@vlastik.cz A
OK1HRR Němeček Václav P.O.Box 10 Praha 912 190 12 ok1hrr@wo.cz A



28 z 112











OK5TK Němeček Petr Sportovní 284 Radim 281 03 ok5tk@mybox.cz A e
OK1CJN Ing. Němejc Jiří Pavlovská 7 Praha 6 162 00 ok1cjn@qsl.net A
OK1WLM Nepodal Milan Seifertova 445 Šťáhlavy 332 03 milan.nepodal@atlas.cz A
OK1BTW Ing. Nepožitek Jiří Bítovská 9/1227 Praha 4 140 00 A
OK1JNQ Nepraš Josef Okružní 377 Sázava 285 06 josef.nepras@seznam.c A
OK2BEJ Ing. Nestrojil Vlastimil Ve vilách 10 Jihlava 586 05 A
OK1IFT Nešpor Martin Heydukova 401 Skuteč 539 73 martin.n@cmail.cz A
OK1TDS Nešpor Pavel Ruská 1079 Choceň 565 01 nespor.pavel@quick.cz A O
OK1TJE Nešvara Michal Družstevní 640 Štětí 411 08 mnesvara@hotmail.comA
OK2PBG Netroufal Ladislav Pod Svahy 995 Uherské Hradiště 686 01 A
OK1IQN Neubauer Karel Skupova 2524 Louny 440 01 A
OK1AQB Neuberg Jan Hlavní 18 Pernštejn 431 63 A
OK2MZ Neugebauer Leopold Veveří ul. 14 Brno 2 602 00 A
OK1MDM Neumann Jan č.p. 568 Příchovice 468 48 A O
OK2ZNE Nevídal Eduard Nikolčická 456 Šitbořice 691 76 eda.nevidal@seznam.czA
OK2PCQ Nikl František Máchova 2494 Kroměříž 767 01 A
OK1FJN Nikodem Josef Podmokly 71 Sušice 342 01 Josef.Nikodem@worldo A
OK1AHY Nikodém Oldřich Střimelická 2504 Praha 4 141 00 A
OK1AHV Noheyl Béda U KD 350/27 Chvaletice 533 12 A
OK1UJX Nohýnková Jana Sněhov 88 Malá Skála 468 31 A
OK8EBY Nopre Lucien 5 Rue Du Cimetiere 67290 Petersbach, France F
OK8VI Ing. Novak Frank Tyršova 182 Albrechtice nad Orlicí 517 22 w2vi@qsl.net W
OK1-35559 Novák Marek Třída legií 1005 Pelhřimov 393 01 fleg@quick.cz
OK1ADT Novák Pavel Ve Stezkách 124 Pardubice 530 03 A
OK1AGX Novák Miroslav Měchenická 2552 Praha 4 141 00 A
OK1AO Novák Adolf Kouřimská 26 Praha 3 130 00 ok1ao@volny.cz A
OK1DNV Novák Václav Koníčkovo nám. 616/ Praha 8 182 00 A
OK1EO Novák Jaroslav Jetelová č.5 Plzeň 301 55 A
OK1GK Novák Pavel Na Farkáně III/281 Praha 5 150 00 ok1gk@qsl.net A e
OK1IBM Novák Petr Vikova 473 Slaný 274 01 ok1ibm@seznam.cz A
OK1INT Novák František Pod skalkou 1359 Liberec 30 463 11 A
OK1JNB Novák Jan Horní Sloupnice 9 Sloupnice 565 53 xxnovak@centrum.cz
OK1JZN Ing. Novák Zdeněk Hnězdenská  588/20 Praha 8 - Troja 181 00 A
OK1MRN Novák Radek Pod Hůrkou 494 Klatovy 339 01 A O
OK1TRJ Novák Michal Berlínská 2752 Tábor 390 05 ok1trj@seznam.cz A O
OK1WPN Novák Petr Blahoslavova 5 Karlovy Vary 360 09 A
OK2ABU Novák Zdeněk Smeykalova 412 Žďár nad Sázavou 591 01 A
OK2BJ Novák Slavomír Nad vodárnou 36 Ostrava 713 00 snovak@volny.cz A e
OK2BK Novák Josef 1.čsl.arm.sboru 1302 Ostrava - Poruba 708 00 josef.novak@centrum.czA e
OK2NMZ Novák Marek Nádražní 31 Zubří 756 54 ok2nmz@seznam.cz A
OK2RX Novák Vladimír Pivodova 16 Brno - Slatina 627 00 ok2rx@email.cz A
OK2UIN Novák Josef Berniska 312 Chropyně 768 11 A
OK2VP Ing. Novák Vladislav Mánesova 9 Kroměříž 767 01 A
OK1-35980 Novikov Denis K.Čapka 258 Krupka 417 42 Denis.Novikov@seznam.cz
OK8AAM Ing. Novikov Petr K.Čapka 258 Krupka 1 417 42 petr_novikov@rca-ecc.cz
OK1AEZ Novotný Jiří 5.května 3722 Chomutov 430 03 A
OK1AVO Novotný Jaroslav ul.Míru 27 Moravská Třebová 571 01 A
OK1CDA JUDr. Novotný Vladimír Jasmínová 191 Český Krumlov 381 01 A
OK1DNM Novotný Milan Dvořákova 883 Městec Králové 289 03 A
OK1GI Novotný Vojtěch Dukelská 492 Ústí nad Orlicí 562 01 ok1gi@qsl.net A
OK1HBB Novotný Jiří Livornská 424 Praha 10 109 00 A
OK1HMN Novotný Martin U líhní 368 Praha 4 - Libuš 142 00 A O
OK2GE Novotný Vlastimil Tyršova 319 Němčice nad Hanou 798 27 A
OK2GU Novotný Augustin Jiřího z Poděbrad 5 Jihlava 586 01 A
OK1UDJ Nový Jiří Na skalkách 952/39 Neratovice 277 11 A
OK1ZJN Nový Jiří Břasy-Stupno 223 Břasy 1 338 24 A
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OK2UNM Mgr. Nowak MieczyslawKempy I. 115 Karviná - Louky 735 73 A
OK1XRM Nunvář Jaroslav Chodská Lhota 111 Kdyně 345 06 A
OK1JJF nw OK1IF A
OK1FKI nw OK1KI A
OK1ZF nw OK1NE A
OK1DNA nw OK1QT A
OK1DSI nw OK1SI A
OK1FSD nw OK1SP A
OK1ASS nw OK1SX A
OK1AZZ nw OK1ZZ A
OK2PCN nw OK2FB A
OK2SMJ nw OK2KP A
OK2PVK nw OK2KV A
OK2SAA nw OK2SA
OK2XTE nw OK2ZI A
OK1SKK nw OK3KK
OK1DVN Nýdl Vojtěch Masarykova 40 Hluboká nad Vltavou 373 41 vojta604@volny.cz A
OK2MDI Nygrýn Milan Padělky 407 Zbýšov 664 11 A
OK1MVN Ing. Nývlt Vratislav Koubovka 894 Červený Kostelec 549 41 vr.nyvlt@razdva.cz A
OK1UMI Nývltová Eduarda Koubovka 894 Červený Kostelec 549 41 A
OK2FEI Ing.Doc. Obermajer Petr Slatinská 104 Brno 636 00 ok2fei@volny.cz A
OK2ZC Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 Blansko - Klepačov 678 01 ok2zc@atlas.cz A e
OK2ZI Mgr. Odehnal Karel gen.Svobody 623/21 Třebíč 674 01 ok2zi@atlas.cz A e
OK3C Ing. Odehnal Luděk Na Milíři 121 Blansko - Klepačov 678 01 ok2zc@blansko.net A
OK2BNC Ohnút Jiří Nad Vývozem 5132 Zlín 760 05 spal.technika@ohnut.cz A
OK2IOV Ohrádko Vladimír Nemocniční 9 Dvorce 793 68 A
OK2BWC Ochotský Zdeněk Sušická 207 Traplice 687 04 ok2bwc@seznam.cz A
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OK2ZOW Okoun Zbyněk Kulturní 1755 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK8HA Olah Miklos Českomalínská 20 Praha 6 - Bubeneč 160 00 ha5ux@volny.cz
OK1DLY Oliberius Ladislav Kašovice 15 Sušice 342 01 A
OK2BJQ Ondráček Rostislav Jiráskova 1817/60 Vsetín 755 01 A
OK2BLH Ing. Ondráček Karel Hlavní 90 Oslavany 664 12 A
OK2PUX RNDr. Ondráček Zdeněk Vrchní 233 Kobeřice u Brna 684 01 A
OK2BFY Opálka Josef V lávkách 354 Kunštát na Moravě 679 72 A
OK2BRQ Opavský Ivan Slatiny 912 Malenovice 763 02 A
OK1JPO Oppl Petr Stará 2470/43 Ústí nad Labem 400 11 A
OK2BKP Oral Antonín Pivovarská 1160 Holešov 769 01 A
OK2JO Oravec Jiří Poštovská 4g Brno 602 00 oravec.jiri@volny.cz A
OK2BF Orel Stanislav Haškova 13 Brno 638 00 A
OK2WD RNDr. Orlík Emil Mírová 219 Raduň u Opavy 747 61 A
OK2JOV Orlovičová Jaroslava Tvrdkov 59 Horní Město 793 44 A
OK2JOW Orság Jiří č.p. 494 Nový Hrozenkov 756 04 A
OK4TO Osvald Tomáš Důl Mayrau 40 Vinařice 273 07 ok4to@email.cz A
OK4AA Ošlejšek Vladimír Havlíčkova 25 Boskovice 680 01 A
OK1DG Ing. Otava Karel Poděbradova 1582/71Lysá nad Labem 289 22 ok1dg@qsl.net A
OK2BEM Ing. Otevřel Jan Pláňava 257 Bošovice 683 54 ok2bem@qsl.net A
OK2TFO Otevřel František Slezská 394 Český Těšín 737 01 A
OK2UXO Oulehla Vladimír U lesíka 4 Znojmo 669 02 A
OK1RP Ouředník Petr Praha 5 ok1rp@qsl.net A
OK1SP Ouředník Julius Kroftova 8 Praha 5 150 00 A e
OK2PVO Ozar Vladislav Osvoboditelů 1236 Kopřivnice 742 21 A
OK2-35730 Ožana Jan Božkova 562 Karviná 734 01
OK2BHS Ožana Václav Božkova 562 Karviná 734 01 A
OK2-35774 Ožanová Veronika Božkova 562 Karviná 734 01
OK2BUT Arch.In Paclt Jan Jezerní 431 Vracov 696 42 jan@paclt.cz A
OK2SPO Paclt Jan K Rybníčkům 350 Otice 747 81 A
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OK1EK JUDr. Pacovský František Rakovnická 1128 Blatná 388 01 A
OK1WGW Pacovský Jaroslav Pražská 20/3004 Teplice 415 01 jarpac@quick.cz A
OK1WRA Paděla Matěj Macharova 377 Mělník 276 01 A
OK1HJP Padevět Jaroslav Na vrstevnici 9 Praha 4 - Krč 140 00 A
OK1HFP Pahorecký František č.p. 63 Částkov 348 01 A
OK1UEA Paikrt Miroslav Rooseweltova 1458 Sokolov 356 01 A
OK1IVP Pajdar Václav Chodov č. 3 Trhanov 345 33 A
OK2OR Pajurek Rudolf U nemocnice 7 Odry 742 35 A O
OK2SUA Palacký Karel Jurikova 1062 Hranice 753 01 ok2sua@seznam.cz A
OK1IPE Palák Eduard Libušina 165 Bechyně 391 65 A
OK2BQ Palas František Haškova 42/28 Žďár nad Sázavou 591 01 A e
OK2UEV Palas Miroslav Příční 4 Miroslav 671 72 A
OK1DPA Ing. Palcer Ladislav Kollárova 449 Lanškroun 563 01 palcer@sendme.cz A
OK1NP Paleček Jan Brněnská 13 Plzeň 323 00
OK2HWP Palička Milan Barvy 5 Brno 638 00 ok2hwp@qsl.net A
OK2VWM Palla Milan Charkovská 5 Olomouc 772 00 A
OK1FPM Pančocha Miroslav Pražského povstání 1Benešov u Prahy 256 01 A
OK2DW Pánek Antonín 5.května 1352 Rožnov pod Radhoštěm756 61 A
OK2UPP Pánek Petr Kulturní 1763 Rožnov pod Radhoštěm756 61 A
OK1TPW Panuška Ivan V Ráji 1878 Pardubice 530 02 ok1tpw@post.cz A
OK1WRZ Panuška Jan Chomutovská 6 Karlovy Vary 360 10 ok1-35738@seznam.cz O
OK2JOZ Papežík Emil Sokolská 3 Přerov 750 01 A
OK2BRA Parák Karel č.p. 141 Blatnice 696 71 A
OK1ARO Pardubický Bohumil Pertoldova 3381 Praha 4 - Modřany 143 00 A
OK2IPL Pardubický Ladislav Luční 1129 Dolní Lutyně 735 53 A
OK1ZPC Parůžek Zdeněk Matěje Červenky 141 Čelákovice 250 88 A
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OK1CAV Pařízek Jiří Karlovice-Roudný 40 Turnov 1 511 01 A
OK1MPR Pařížský Roman Krátká 2644/17 Most 434 03 ok1mpr@post.cz A
OK1DVX Pásek Ladislav Písecká 10/2231 Praha 3 130 00 A
OK2-35933 Paseka Jiří Podlesí 1200 Frýdlant nad Ostravicí 739 11
OK1PAI Patera Ivo Dykova 724 Mělník 276 01 A
OK1IAB Patka Miroslav Markova 572 Kdyně 345 06 A
OK1SPY Ing. Patka Jiří Jizerská 59 Ústí nad Labem 403 31 A
OK1DDP Patřičný Jiří Staré Hradiště 106 533 52 A
OK1JDU Paus Josef Hoření 2436/9 Ústí nad Labem 11 400 11 A
OK1IR Páv Jan U Opatrovny 3 Liberec 4 460 01 pavici@volny.cz A
OK1KW Pavel Milan Kálikova 1555 Praha 5 - Stodůlky 155 00 A D
OK2PTA Pavelka Ondřej Jílová 35 Brno 639 00 onpa@seznam.cz A
OK2UQF Ing. Pavelka Karel Suchohrdly 245 Znojmo 669 02 A
OK2WZN Pavelka Rostislav P.O.Box 15 Znojmo 1 669 01 ok2wzn@quick.cz A
OK2TPQ Pavera Tomáš Sportovní 28 Opava - Malé Hoštice 747 05 tpavera@email.cz A
OK2PAR Páviš Vít Pod Strání 3 Mikulov 692 01 A
OK2FBM Pavlata Petr Uzbecká 12 Brno - Bohunice 625 00 petr-pavlata@volny.cz A O
OK1NSX Pavlíček Jaroslav Krátká 608 Opočno 517 73 A
OK1UPE Ing. Pavlík Petr Ovčí hájek 2165 Praha 5 - Nové Butovic 158 00 ppst@volny.cz A
OK2SPE Pavlík Štefan Petra Bezruče 3/154 Havířov - Podlesí 736 01 A
OK1CHE Mgr. Pavlů Jiří KEVF MFF UK, V Ho Praha 8 180 00 jiri.pavlu@mff.cuni.cz A
OK2PA Pawlas Januš U Stružníku 20 Havířov 736 01 papower@post.cz A
OK1PI Ing. Pazderský Ivan Strojařů 1151 Chrudim IV 537 01 ok1pi@kaiser.cz A
OK2BEW Pažourek Karel Haškova 1 Brno 638 00 A
OK2BXM Pecka Miroslav Vsetínská 8 Brno 639 00 A
OK2QX Ing. Peček Jiří Riedlova 12 Přerov 750 02 A
OK1HRA Pech Daniel Vaněčkova 2671 Rakovník 269 01 ok1hra@atlas.cz A
OK1VPO Pech Miloš V Domkách 52 Duchcov 419 01 A
OK2PVH Pecha Miroslav Adolfa Kašpara č.8 Mohelnice 789 85 ok2pvh@razdva.cz A
OK1APE Pechar Alois č.p. 330 Jindřichovice pod Smrke463 66 A
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OK1CAM Pecherová Olga Olešná 25 Nezvěstice 332 04 A
OK1AK Pejchal Vlastimil Pražského povstání 2Tábor 390 03 ok1ak@post.cz A
OK2ULP Ing. Pek Ladislav Sadová 473 Postřelmov 789 69 pek@mep.cz A
OK2SPW Pekáč Stanislav Rokytnice 450/32 Vsetín 755 01 A
OK1AMT Pekař Pavel Kytlice 16 Děčín 407 45 babuc@post.cz A
OK1TO Pekař Otakar Raisova 7 Praha 6 160 00 A
OK2MOO Pekař Miroslav Otakara Jeremiáše 19Ostrava - Poruba 708 00 ok2moo@volny.cz A
OK1DZR Ing. Pěkný Luděk 5.května 22 Povrly 403 32 ok1dzr@qsl.net A
OK1JFP Pěkný Pavel 5.května 224 Povrly 403 32 A
OK2IGL Peksa Vojtěch Oderská 178 Vítkov 749 01 ok2igl@seznam.cz A
OK1DXI Pelc Miloslav č.p. 614 Desná v Jiz.horách II 468 61 ok1dxi@ok0ppl.ampr.orgA
OK1PPT Pelikán Petr Březinova 1979/9 Teplice 415 01 ok1ppt@elsysplus.cz
OK2MND Pelíšková Kateřina Raisova 11 Prostějov 796 01 ms.gogo@volny.cz A
OK2IMO Ing. Peluha Jarmil Náves 48 Přerov - Dluhonice 750 02 A
OK1ED Pelzel Jan Tichá 1 Jablonec nad Nisou 2 466 02 A
OK2PMP Ing. Peregrin Milan Antonína Slavíčka 12 Prostějov 798 02 milanpe@centrum.cz
OK2MFA Pergl Lubomír Bezručova 14 Brno 602 00 A
OK1DRD Peroutka Miroslav Dolní Kasárna 604 Klecany 250 67 A
OK2XYN Peroutka Aleš Oldřichov 3 Radslavice 751 11 lmservis@seznam.cz A
OK2UMP Ing. Persich Martin Moravská 88 Ostrava - Zábřeh 700 30 persich@seznam.cz A
OK1DPR Peřt Ivan Nevanova 1037/16 Praha 6 163 00 A
OK2SPA Pešát Antonín Loučany 769 Náměšť na Hané 783 44 A O
OK1BQT Pešek Vlastimil Rolavská 1222 Nejdek 1 362 21 ok1bqt@atlas.cz A
OK1CPR Ing. Pešek Radek Vajgar 591/III Jindřichův Hradec 377 04 ok1cpr@atlas.cz
OK1NIP Pešek Ivan č.p. 61 Krajková 357 08 A
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OK1APG Pešl Jiří č.p. 76 Holubov 382 03 A
OK1FPG Pešl Jiří Josefa Hloucha 11/3 České Budějovice 370 10 george.ok1fpg@worldonA
OK1RF Ing. Pešta Jiří Moravanů 60 Praha 6 169 00 A
OK1ZSR Pešta Juraj Moravanů 60 Praha 6 169 00 A
OK1TVM Peter Václav Heyrovského 1563 Sokolov 356 05 petervaclav@volny.cz A
OK2UGG Petr Jiří č.p. 147 Rovečné 592 65 ok2ugg@racom.cz A
OK2UHN Petr Leoš č.p. 147 Rovečné 592 65 A
OK1TLT Ing. Petrák Tomáš Vrútecká 2765/3 Praha 4 141 00 ok1tlt@qsl.net A
OK1FGS Mgr. Petránek Karel Pod Homolkou 1945 Náchod 547 01 ok1fgs@atlas.cz A
OK1XPF Petráněk Miroslav 28.října 583 Mladá Vožice 391 43 A
OK1MPF Petrášek Martin Sokolovská 139 Plzeň 323 19 A
OK1PF Ing. Petrášek Petr Sokolovská 139 Plzeň 323 19 A
OK2VLY MUDr. Petrlík Martin č.p. 25 Velké Hostěrádky 691 74 martin@petrlik.cz A
OK1ANV Ing. Petrů Václav Letovská 541 Praha 9 - Letňany 199 00 A
OK1IPT Petrů Josef Za tratí 1511 Náchod 547 01 A
OK2IPP Petrželka Pavel Sušilova 8 Brno 602 00 A
OK2XAP Petrželka Antonín Poznaňská 2 Brno 616 00 petrzelka@top-office.cz A
OK1TZW Ing. Petřík Martin Na Hrádku 100 Kralupy nad Vltavou 278 01 ok1tzw@centrum.cz A
OK2VWE Ing. Petřík Tomáš Pod nemocnicí 3 Brno 625 00 tpetrik@centrum.cz A
OK2CJM Petschenková Marie Alej svobody 913 Polná 588 13 A
OK1JHU Pfauser Jaroslav P.O.Box 30 Jindřichův Hradec 377 01 ok1jhu@jardajh.cz A
OK1MAF Pfeffer Ladislav V zahrádkách 56 Březová 357 61 pfeffer@volny.cz A
OK1EE Picek Martin Na výsluní 1297/1 Neratovice 277 11 ok1ee@qsl.net A
OK2PEM Ing. Picka Jiří Bezděkov 67 Velké Meziříčí 594 01 A
OK1AYD Pícha Josef Teplická 596/1 Bílina 418 01 A
OK1DOY Pícha Zdeněk Zátiší 72 Košťany - Střelná 417 23 ok1doy@satelit.cz A
OK1JOY Pícha Miroslav Čapkova 845 Bílina 418 01 A
OK1JVP Pícha Vilibald Jana Zajíce 2767/3 Ústí nad Labem 400 12 A
OK1AIT Pilař Jaromír kpt.Bartoše 409 Pardubice 530 09 A
OK2DCL Pilát Otto Těšetice 66 Prosiměřice 671 61 A
OK2JPF Pilátová Františka Těšetice 66 Prosiměřice 671 61 A



32 z 112











OK2SIG Pilich Ondřej Nedbalova 2413 Karviná - Nové Město 735 06 A
OK1DVP Pirkl Valdemar Viklefova 4 Praha 3 130 00 A
OK1XJP Ing. Píro Jiří Petržílova 3299 Praha 4 143 00 A
OK2SVP Pístecký Václav č.p. 304 Libhošť 742 57 A
OK1UPZ Píša Zdeněk U pivovaru 124 Rudník u Vrchlabí 543 72 A
OK1YS Pišl Ladislav Tyršova 179 Albrechtice nad Orlicí 517 22 A
OK1VPV Pivrnec Jaroslav Matějkova 1089/3 Praha 9 190 00 A O
OK2DE Ing. Pivrnec Jiří Filipova 6 Brno 635 00 A
OK2BTB Plaček Miroslav Harcovská 1484 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 A
OK2BUS Plaček Jaroslav Tolstého 1137 Valašské Meziříčí 757 01 A
OK2UFJ Plaček Miroslav Hlubčická 129 Krnov 794 01 A
OK1MPI Plánička Martin Nade Mží 14 Plzeň 318 05 A
OK1IAL Plasz Pavel Jabloňová 1630 Tachov 347 01 A
OK1HAL Plaszová Jitka Jabloňová 1630 Tachov 347 01 A
OK1ASJ Plášil Jaroslav P.O.Box 29 Pacov 395 01 A
OK1HWB Plášil Michal P.O.Box 29 Pacov 395 01 ok1hwb@yahoo.com A
OK2BSQ Plavecký Jaroslav Křivá 712 Vítkov 749 01 A
OK2ICF Plecitá KvětoslavaHeroltovice 1523 Město Libavá 783 07 A
OK1HSK Plecháček Jan Na drahách 12 Vysoké Chvojno 533 21 A
OK1TVA Plecháčková Veronika Na drahách 12 Vysoké Chvojno 533 21 A
OK1CCS Ing. Plesník Josef Ovesné Kladruby 62/EMariánské Lázně 353 01 ok1ccs@atlas.cz A
OK2BSP Plesník Jaroslav Havlíčkova 1171 Valašské Meziříčí 757 01 A
OK1DEF Ing. Pleštil Zdeněk Bělá 41 Turnov 511 01 A
OK1TPG Pleštil Vladimír Rozumov 49 Turnov 511 01 ge.tronik@worldonline.c A
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OK4TP Pleštil Tomáš Rozumov 49 Turnov 511 01 tomas.plestil@mybox.c A
OK2GJ Ing. Pleva Vladimír 5.května 1341 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK2PMG Pliska Miloslav Velká Dlážka 3 Přerov 750 00 ok2pmg@prerov.cz A
OK1VBQ Plocek Rudolf Pod nemocnicí 2219 Tábor 390 02 A
OK1IBB Plojhar František Markova 560 Kdyně 345 06 ok1ibb@mybox.cz A
OK1UBR Plojhar František Kosmonautů 159 Domažlice 344 01 ok1ubr@cmail.cz A
OK1VBS Ing. Plojhar Pavel Kozinova 235 Domažlice 344 01 A
OK1PD Ing. Plzák Josef Antala Staška 63 Praha 4 140 00 ok1pd@quick.cz A
OK1AFU Podlešák Jan č.p. 49 Třísov 382 03 A
OK1MZO Podlipný Jiří Karla Moora 370 Lázně Bělohrad 507 81 ok1mzo@seznam.cz A
OK1MAM Podzimek Vlastimil č.p. 239 Nová Ves nad Popelko 512 71 A
OK1FKV Pohanka Petr Jahodová 285 Karlovy Vary - Doubí 360 07 ok1fkv@volny.cz A
OK2HBF Pohanka Jiří č.p. 58 Ctidružice 671 54 A
OK2AR Pohánka Jan Valtická 17 Brno 628 00 A
OK9BAR Pohánková Martina Valtická 17 Brno - Vinohrady 629 00 marina.mmm@seznam. N O
OK2SK Ing. Pohl František Bludovská 2 Šumperk 787 01 pohlf@sumperk-net.cz A
OK1IKP Pochyla Karel Lidická 17 Karlovy Vary 360 20 karel.pochyla@volny.cz A
OK1DRQ Pok Pavel Sokolovská 59 Plzeň 323 12 ok1drq@quick.cz A
OK1FP Pokorný František Vilémov 80 Humpolec 396 01 A
OK1NPF Pokorný Roman U Studénky 1297 Nová Paka 509 01 A
OK1PJP Pokorný Pavel Bezručova 95 Chomutov 430 03 A
OK1POY Pokorný Václav Kaprova 10/45 Praha 1 110 00 A
OK1TEP Ing. Pokorný Tomáš Macháčkova 8/27 Plzeň 318 09 ok1tep@seznam.cz A
OK1URM Pokorný Martin Cukerní 238 Praha 9 - Čakovice 196 00 A
OK1XPP Pokorný Pavel Hlavní 22 Petrov 252 81 A
OK2BEA Ing.Prof Pokorný Miroslav Bráfova 4 Ostrava 1 702 00 A
OK2BNP Pokorný Jaroslav Svatopluka Čecha 21 Boskovice 680 01 A
OK2PEX Pokorný Antonín Paseky 462 Zlín 760 01 A
OK2PKO Ing. Pokorný Vlastimil Nad tratí 266 Náměšť nad Oslavou 675 71 A
OK2PZL Pokorný Petr Paseky 462 Zlín 760 01 petr.poky@post.cz A
OK1MUA Poláček Břetislav K Hladíkovu 249 Pardubice 530 06 polacek.design@tiscali.cz
OK2BTK Poláček Petr Rokytnice 440 Vsetín 755 01 A
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OK1AD Ing. Polák Ladislav tř.ČSA 2688 Tábor 390 03 ok1ad@post.cz A
OK1AS Ing. Polák Ľudovít Vysočanská 563 Praha 9 190 00 ludo@volny.cz A e
OK1MYM Polák Miroslav Terezy Novákové 989Nová Paka 509 01 A
OK1NZ Polák Jaroslav Česká 652  bl.627 Most 434 01 A
OK1VOC Ing. Polák Stanislav Nová Lhota 8 Čáslav 286 01 A
OK2BJT Polák Štefan Topolky 26 Brno 616 00 A
OK2BSE Polák Milan Spodní 18 Brno 625 00 ok2bse@seznam.cz A
OK2PAE Polák Adolf Hybešova 22 Vyškov 682 01 adolf.polak@quick.cz A O
OK2WKW Polák Karel Březinova 95 Jihlava 586 06 A
OK1INE Polan Miroslav Dánská 2018 Kladno 272 01 A
OK1FFW Polanský Pavel č.p. 266 Klenčí pod Čerchovem 345 34 A
OK1MMX Polanský Alexandr Mezouň č.p.81 p.Karlštejn 267 18 A
OK1MTQ Polanský Miroslav Mezouň č.p.81 p.Karlštejn 267 18 A
OK2IVK PaedDr. Polášek Karel Malinovského 941 Uherské Hradiště 686 01 A
OK1SBP Ing. Polcr Bohumil Slapská 1498 Beroun 266 01 polcr@post.cz A
OK1DSU Polesný Petr Augustinova 2066 Praha 4 148 00 A
OK1FJP Polívka Jindřich Ohradní 1361 Praha 4 140 00 jpolivka@mbox.vol.cz A
OK1VVH Polívka Jaroslav Chelčického 701 Libochovice 411 17 A
OK2UKG Pollak Roman Energetiků 942 Orlová 4 735 14 A
OK1MPO Ing. Polomis Petr Vítězná 77 Karlovy Vary 360 09 ok1mpo@volny.cz A
OK1PPJ Polomis Petr Klínovecká 9 Karlovy Vary 360 10 petrpol@post.cz A
OK2SPQ Polzer Petr Smetanova 8 Olomouc 772 00 A
OK2BOT Popiolek Jaromír Jana Maluchy 11/128 Ostrava 700 30 ok2bot@oil.cz A
OK2BXA Poruba Josef Hlavní 666 Zubří 756 54 ampepa@email.cz A
OK2FJI Ing. Poruba Jiří Hlavní 666 Zubří 756 54 poruba@email.cz A
OK2BPA Posker Miroslav Kosmonautů 37 Havířov 2 - Bludovice 736 01 A
OK1JPH Poslt Jiří č.p. 68 Huť 468 26 A
OK1AJJ Pospíšil Josef Václavkova 918 Mladá Boleslav 293 01 A
OK2BQC Pospíšil Jaroslav I.P.Pavlova 40 Olomouc 779 00 A
OK2NPN Pospíšil Petr Pístovice 103 Račice - Pístovice 683 05 petrpos@seznam.cz A
OK2XVM Ing. Pospíšil Vladimír Tyršova 38 Přerov 4 751 24 A
OK1VPR Pošusta Jiří Táborská 465 Mladá Vožice 391 43 A
OK1VZP Pošustová Zdenka Táborská 465 Mladá Vožice 391 43 A
OK1UBP Poupa Pavel Skuhrov 23 Mělník 276 01 A
OK1UVG Pozdílek Václav č.p. 28 Bratříkov 468 21 A
OK1DMP Ing.CSc Pračka Milan Legií 1325 Říčany u Prahy 251 01 ok1dmp@mybox.cz A
OK1AFB Prajer Slava nám.A.Němejce 272 Nepomuk 335 01 A
OK1DPX Ing. Prause Petr Q-klub, Březnická 135Příbram III 261 01 ok1dpx@qsl.net A
OK1DDV Ing. Pravda Vladimír Labská 3/1153 České Budějovice 370 11 A
OK2BSH Pravda Miroslav Rybářská 84 Opava 1 746 01 A
OK1UEI Preradovič Aleksanda Jana Opletala 122 Vrchlabí 3 543 03 ok1uei@vrchlabi.cz A
OK1NH Mgr. Presl Jaroslav Mayerova 783 Horažďovice 1 341 01 ok1nh@nagano.cz A
OK1DUG Ing. Prchal Petr Unčínská 1554 Teplice 415 01 A
OK7RP Prchal Roman Na Návsi 1 Brno 617 00 rprchal@fides.cz A
OK1VKQ Prištic Václav U jezírka 87 Karlovy Vary 360 07 A
OK1MKA Probošt Václav Na občinách 964 Hradec Králové 9 500 09 A
OK1AWJ RNDr. Procházka Jaroslav Hošťálkova 55 Praha 6 169 00 ok1awj@volny.cz A
OK1FAY Procházka Zdeněk Ke Kateřinkám 1410/ Praha 4 - Již.Město 149 00 A
OK1FPL Procházka Liboslav Řestoky 135 Chrast u Chrudimě 538 51 A
OK1NMP Procházka Miroslav Býšť-Bělečko 70 Holice v Čechách 534 01 A
OK1NW Ing. Procházka Zdeněk V Průčelí 1651 Praha 11 149 00 prochpra@volny.cz A
OK1PNE Procházka Josef Plešivecká 15 Karlovy Vary 360 10 A
OK2BJM Procházka Josef Vídeňská 36 Znojmo 669 02 A
OK2PRP Procházka Petr Za Příhonem 732 Bystřice pod Hostýnem 768 61 A
OK2STP Procházka Jaroslav Nový Svět 26 Dolní Cerekev 588 51 ok2stp@seznam.cz A
OK1DCN Prokeš Josef Slavatova 1206 Praha 9 - Kyje 198 00 A
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OK1HMP Prokop Martin Slezanů 15 Praha 6 169 00 ok1hmp@seznam.cz A
OK1NOA Prokop Jiří A
OK2WTM Ing. Prokop Petr Fučíkova 733 Bučovice 685 01 A
OK1MP Ing. Prostecký Miloš Za Lázeňkou 503 Praha 10 107 00 ok1mp@volny.cz A
OK1PG Ing. Prošek Zdeněk Bellušova 1847 Praha 5 155 00 ok1pg@seznam.cz A
OK1SFR Protiva Pavel Novorossijská 5 Praha 10 100 00 ok1sfr@qsl.net A
OK9XPM Provázek Michal Vojanova 850/6 Olomouc 779 00 ok9xpm@seznam.cz
OK1ZPJ CSc. Prusík Zdeněk Nad alejí 27 Praha 6 162 00 prusik@uochb.cas.cz A
OK2UFY Przeczek Jan Kolmá 502 Šenov 739 34 A
OK2SZL Předínský Svatopluk Štípa 267 Ve ŽlebechZlín 12 763 14 A
OK1ARE Přerost Petr V Zátiší 1023 Kralupy nad Vltavou 1 278 01 A
OK1ND Přerovský Miroslav Gorkého 1545 Pardubice 530 02 A
OK1AUP Ing. Přibyl Václav Jizerská 1300 Říčany u Prahy 251 01 ok1aup@seznam.cz A
OK1CYC Přibyl Miroslav Jizerská 1300 Říčany u Prahy 251 01 miroslavp@post.cz A
OK1DCX Ing. Přibyl Vojtěch Lidická 41 České Budějovice 370 01 A
OK1ZZZ Přibyl Karel Nádraží 206 Pačejov 341 53 A O
OK2BXZ Ing. Přibyl Petr I.Olbrachta 673 Třebíč 674 01 pribyp1.edu@mail.cez.c A
OK2TAB Přibyl Josef Skalice 216 Frýdek - Místek 10 739 08 A
OK1FPR Příhoda Miloš Okružní 331 Solnice 517 01 mprihoda@iol.cz A
OK1MEP Příhoda Pavel Světlice 50 Humpolec 396 01 ok1mep@email.cz A
OK1MU Příhoda Pavel Okružní 331 Solnice 517 01 ok1mu@yahoo.com A
OK2-36113 Přichystal Tomáš kpt.Vajdy 8 Havířov 736 01
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OK2PTM Přichystal Antonín Ludvíka Vojtěcha 41 Boskovice 680 01 A
OK2XHR Přikryl Jaroslav Pavlovská 23 Brno - město 623 00 ok2xhr@volny.cz A
OK2PZO Přívara Vladimír Oskol 273 Kroměříž 767 01 pzo@snt.cz A
OK2RN Psotka Leo V zahradách 87 Ostrava - Poruba 708 00 leo.psotka@fnspo.cz A
OK1SOX Pšenička Milan Bílá 1968 Náchod 547 01 ok1sox@seznam.cz A
OK1CTT Ptáček Rostislav Havlíčkova 1142 Mladá Boleslav 293 01 A
OK2XID Ptáček Karel Jiráskova 1817 Vsetín 755 01 A
OK6AD Mgr. Ptáček Josef Radhošťská 14 Praha 3 130 00 ptacek@knez.cz e
OK2HBR Ing. Puchinger Zdeněk B.Martinů 30 Olomouc 779 00 A
OK1PRT Ing. Pulchart Jiří Vlkova 41 Praha 3 130 00 A
OK2SVO Pumperla Oldřich Skalice 228 Frýdek - Místek 10 739 08 A
OK6LEO Punčochář Leoš Svatopluka Čecha 9 Brno 612 00 leoant@seznam.cz A e
OK1MVP Purkart Václav Na vinici 1050 Stříbro 349 01 A
OK9PDK Putala Josef č.p. 177 Ostravice 739 14 putala@seznam.cz N
OK1WJW Pýcha Josef Plzeňská 724 Mariánské Lázně 353 01 ok1wjw@seznam.cz A
OK2VXL Racek Jan Newtonova 32 Ostrava - Přívoz 702 00 A
OK1FKF Rada Karel Kšice 20 Stříbro 349 01 A
OK1DPQ Radil Petr Alšova 237/111 Bílina 418 01 ok1dpq@tel.mus.cz A
OK1KCF Radioklub Feřtekova 544 Praha 8 181 00
OK1KKT Radioklub Tanvald P.O.Box 30 Desná v Jiz.horách 468 61
OK1KSF Radioklub Holubov 382 03
OK1OUE Radioklub - SOUE OK1O Vejprnická 56 - pavil Plzeň - Skvrňany 318 02
OK1KSP Radioklub "G via OK1EU
OK2OOO Radioklub Bruntál P.O.Box A-26 Bruntál 792 01 ok2ooo@sendme.cz
OK1KBW Radioklub Če via OK1VEI ok1kbw@qsl.net
OK1KEI Radioklub Če via OK1VEI ok1kei@qsl.net
OK1KEO Radioklub Dol via OK1FOU
OK2KOO Radioklub ECHO Bratislavská Hodonín 695 01
OK2KFM Radioklub Frýdek-Místek Malý Koloredov 761 Frýdek - Místek 738 02 ok2kfm@seznam.cz
OK1RKM Radioklub Ho via OK1ALU
OK1KTI Radioklub Huntířov OK1 Huntířov 179 Dvůr Králové nad Labe 544 01
OK1KHQ Radioklub Ch via OK1DUO
OK1KJA Radioklub Jablonec n.N. Dobrá Voda 16 Jablonec nad Nisou 466 06
OK1KBS Radioklub Jaroměř Svatopluka Čecha 5 Jaroměř 1 551 01
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OK5SCT Radioklub JUNÁKA Senovážné náměstí 2Praha 1 116 47 hkvs@volny.cz
OK2KMO Radioklub měsvia OK2BOB
OK1OMV Radioklub Mladá Vožice Táborská 465 Mladá Vožice 391 43
OK2OED Radioklub Mohelno č.p. 271 Mohelno 675 75
OK2KCN Radioklub Němčice n.H. Sokolská 500 Němčice nad Hanou 798 27
OK1KMG Radioklub Neratovice Kostelecká 154 Neratovice 277 11 ok1kmg@crk.cz
OK1KPB Radioklub OK1via OK1AHI
OK1KZD Radioklub OK1KZD Bořivojova 103 Praha 3 130 00 ok1kzd@quick.cz
OK1OHK Radioklub OK1DDM Rautenkrancova 1241Hradec Králové 500 03 info@barak.cz
OK2KJU Radioklub OK2KJU Přerov v
OK2KCE Radioklub Opavia OK2PMS
OK1KIT Radioklub Podvia OK1AR
OK2KOS Radioklub Poruba Havlíčkovo nám. 741/Ostrava - Poruba 708 00 ok2kos@seznam.cz v
OK2KWS Radioklub Rýmařov Rudé armády 43 Rýmařov 795 01
OK1KFH Radioklub Spálené Poříčí cink@chmi.cz
OK2KEZ Radioklub Šumperk gen.Krátkého 20 Šumperk 787 01
OK2KOV Radioklub UnivPalackého koleje B.Václavka 17.Olomouc 772 00 ladol@tunw.upol.cz
OK1KFB Radioklub Vodňany Mokrého 202 Vodňany 389 01
OK2KQM Radioklub VŠB-TU Ostrav17.listopadu 15 Ostrava - Poruba 708 33 ok2kqm@seznam.cz
OK1RSM Radioskauti M Rosomáci Botevova Praha 12 - Modřany 143 00 rosomaci@atlas.cz
OK2PGT Ing. Rachůnek Antonín Kotojedská 460 Kroměříž 767 01 rachunek@atlas.cz A
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OK1IDP Rail Zbyněk Na pískovně 654 Liberec 14 460 14 A
OK2PDH Ing. Rajnoch Karel Tylova 1203 Otrokovice 765 02 A
OK1XTR Rak Tomislav č.p. 136 Františkov n.Plouč. 407 23 A
OK2PFA Rak Bohumil Přečkovice 94 Bojkovice 687 71 A
OK1MEH Ranš Miroslav Malé náměstí 279/2 Liberec 1 460 01 A
OK1RY Rašovský Jaroslav Nad pískovnou 727/6 Praha 4 - Krč 146 00 A
OK2BBR Rauer Vlastimil Nemocniční 2 Dvorce 793 68 A
OK2VZK Ing. Rauer Vlastimil Nemocniční 82 Dvorce 793 68 A
OK1GMR Rázl Milan Květnov 24 Havlíčkův Brod 580 01 A O
OK1AHJ Raž Jaroslav Zvoleněves 245 A
OK1TVR Reiser Vilém Lidická 1333 Ostrov nad Ohří 363 01 A
OK1NE Ing. Reitmayer Julius U zámečku 934 Pardubice 530 03 ok1ne@era.cz A e
OK1DSX Rejl Jaroslav S.K.Neumanna 1578 Litvínov 436 01 A
OK1UME Rejzek Karel Křovice 29 Dobruška 518 01 A
OK1ACF Richter Zdeněk SNP 582 Hradec Králové 3 500 03 ok1acf@volny.cz A
OK1ATV Richter Zdeněk F.X.Šaldy 1185 Litvínov 6 436 06 A
OK2BKF Richter Miloslav Na Sídlišti 205 Lutín 783 49 A
OK1VRV Richtr Václav Křesín 37 Lovosice 2 410 02 ok1vrv@seznam.cz A
OK2BVF Rimell Karel U státní hranice 4/10 Karviná 4 - Ráj 734 01 A
OK2PVF Rimell Rostislav U státní hranice 1041 Karviná - Ráj 734 01 A
OK2RSC RK Radioscouting Kromě Tovačovského 431/1 Kroměříž 767 01 v
OK1FLR Dr. Rob Ladislav Bělohorská 137 Praha 6 169 00 A
OK1VLK Roček Oldřich Zoubková 2159 Česká Lípa 470 01 ok1vlk@volny.cz A O
OK1TUK Ročeň Jaroslav Sídl.Křinické č.211 Broumov 550 01 ok1tuk@radio.nagano.czA
OK1DWD Ročková Jarmila Chodská 414 Trutnov 541 01 rockova.j@seznam.cz A O
OK2JLG Ing. Roháček Ladislav Tyršova 443 Hulín 768 24 A
OK2BRO Rohan Luděk U letiště 1172 Holešov 769 01 A
OK2PBM Rohleder Jaroslav Karla Čapka 2348 Kyjov 697 01 ok2pbm@qsl.net A
OK2IRO Ing. Rokyta Pavel Gončarova 3 Ostrava 3 700 30 A
OK2SDX Roreček František Oty Synka 1814/6 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK2GTI Rösner David Brněnská 55 Mikulov 692 01 davros@garoma.cz A
OK1JNL Rössler Jaroslav Větrná 2716/8 Ústí nad Labem 400 11 A
OK1DHR Ing. Rott Hilbert Koněvova 180 Praha 3 130 00 A
OK1TRM Ing. Rottenborn Marek tř.5.května 615 Stříbro 349 01 ok1trm@atlas.cz A
OK1JRU Roubal Karel Moravská 120 Liberec 460 10 A
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OK1NHR Roubal Jan Lidická 185 Náchod 547 00 A
OK1ADY Roule Jozef Jaromíra Zástěry 566 Příbram I 261 01 A
OK1CLR Rozporka Ludvík Gagarinova 765 Liberec 6 460 07 A
OK1HL Rozsévač Jaroslav Havlíčkova 623 Sedlčany 264 01 ok1hl@quick.cz A
OK1MNC Rozsypal Josef Čechova 1330 Hradec Králové 2 500 02 A
OK1FHT Rubáš František Drahotínská 5 Praha 5 155 00 A
OK1ASG Rubeš Antonín Křížovnická 8 Praha 1 110 00 ok1asg@termiter.cz A
OK1DEC Rubeš Josef Jiráskova 261 Lužec nad Vltavou 277 06 A
OK1FDN Rudolf František č.p. 39 Poběžovice u Přelouče 535 01 A
OK1KA Rudolf Josef Vyšehrad 787 Červený Kostelec 549 41 pavlina.rudolfova@worldA
OK1WXA Rudolfová Pavlína Vyšehrad 787 Červený Kostelec 549 41 Pavlina.Rudolfova@wor A
OK2BWJ Rumler Petr Brněnská 1430 Šlapanice u Brna 664 51 A
OK2BCN Runkas Pravoslav č.p. 165 Pavlice 671 56 A
OK1HIR Ruská Jindřiška Sadová 530 Holýšov 345 62 ok1hir@post.cz A
OK1MR Ruský Milan Sadová 530 Holýšov 345 62 ok1mr@post.cz A
OK2URS Ruský Rudolf SPC - F24 Krnov 794 01 A
OK1FTD Ruzha Michael Urbinská 142 Český Krumlov 381 01 A
OK2OK Ing. Růžička Otto Dukelská 811 Kuřim 664 34 ok2ok@volny.cz A
OK1FRJ Rybák Josef Vižina 52 Hostomice 267 29 A
OK1MA Rybář Jiří nám.Republiky 624 Bor u Tachova 348 02 A
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OK1FAP Rybín Bohumil Kostěnice 147 Pardubice 530 02 A
OK1WMR Rybka Michal Vítězná 15 Karlovy Vary 360 01 ok1wmr@centrum.cz A
OK1FWI Rybnikár Pavel Závodu Míru 1858 Pardubice 530 02 A
OK2BOG Rýdl Ladislav 17.listopadu 2353/11 Karviná - Mizerov 734 01 A
OK1JTC Rýgl Jiří Oldřichov 14 Tachov 347 01 ok1jtc.rygl@worldonline A
OK1MMI Rychecká Petra Trnovany 41 Litoměřice 412 01 A
OK1MVG Rychecký Vít Trnovany 41 Litoměřice 412 01 A
OK1MOC Rychlík Lubomír Cidlina 1 Železnice 507 13 A
OK1TOZ Rychlý Jan č.p. 42 Miřetice 539 55 ok1toz@atlas.cz A
OK1ZFP Rychlý František Pechlátova 1/45 Praha 5 150 00 A
OK1ZJP Rychlý Jakub Pechlátova 1/45 Praha 5 150 00 A
OK1SMN Rychtecký Marian Jižní 1827 marian@mari.cz
OK4JR Rýmus Jaroslav Ke Kukačce 1 Plzeň 312 05
OK1APB Ryska Luboš Šmolíkova 908 Praha 6 161 00 A
OK2ZT Ing. Ryšavý Jan Schwaigrova 5 Brno 617 00 A
OK1IAS Rytíř Václav Šeříková 10 Cheb 350 02 A
OK1MRC Ing. Rýznar Jan Čechova 767/24 Ústí nad Labem 400 07
OK2BOE Rzyman Ota Haškova 639/4 Karviná 4 - Ráj 734 01 A
OK1UFM Řapek Roman U lípy 362 Blovice 336 01 A
OK1MRI Ing. Řehák Miloš Fučíkova 325 Police nad Metují 549 54 A
OK1ZOR Řehák Otakar Jiráskova 42 Lštění 257 22
OK2BTJ Ing. Řepka Miroslav Dr.Horáka 25 Prostějov 796 01 repka@alnet.cz A
OK1VLR Řeřicha Lubomír Na Kavčí skále 1695 Říčany 251 01 ok1vlr@mybox.cz A
OK1DRJ Řeřucha Jiří Kopeckého 27/1983 Praha 6 169 00 A
OK2IWO Mgr. Řezáč Ivo Soukopova 3 Brno 602 00 ivo1@centrum.cz A
OK7RJ Řezáč Jiří P.O.Box 13 Praha 411 142 00 ok7rj@centrum.cz e
OK1IIJ Řezníček Jan Čapkova 841 Bílina 418 01 jan.reznicek@seznam.c A
OK1NGC Řezníček Miroslav Jiráskova 54 Červený Kostelec 549 41 ok1ngc@seznam.cz A
OK1PRI Řezníček Pavel Závodu Míru 824/57 Karlovy Vary 360 17 A
OK2CLW Řezníček Milan Ladova 5/292 Havířov - Šumbark 736 01 ok2clw@quick.cz A
OK2CMW Řezníček Milan Ladova 5 Havířov - Šumbark 736 01 ok2cmw@seznam.cz A
OK2PHI Řezníček Alois Škroupova 1 Havířov 1 736 01 A
OK1AR Říha Zdeněk Partyzánská 94 Podbořany 441 01 ok1ar@seznam.cz A
OK1CAG Ing. Říha Milan Nad vodovodem 203 Praha 10 - Strašnice 100 00 icicz@volny.cz A
OK1LBO Říha Jaroslav B.Němcové 1013 Frýdlant v Čechách 464 01 ok1lbo@seznam.cz A
OK1PR Říha Ivan U výstaviště 285 Písek 397 01 A
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OK1UMR Říhová Marcela Resslova 837/34 Děčín 4 405 02 A
OK5AR Říhová Marie Partyzánská 94 Podbořany 441 01
OK6AR Říhová Zdeňka Palackého 687 Podbořany 441 01
OK7AR Říhová Alena Strojetice 135 Kryry 439 86
OK2BWK Sáblík Leopold Tetčická 513 Rosice u Brna 665 01 A
OK1FVS Sadílek Václav Hradební 68 Příbram I 261 01 A
OK1NXM Sádlík Jan Jugoslávská 32 Svitavy 568 02 A
OK1ULK Ing. Sádovský Ivan Družby 336 Pardubice 530 09 A
OK1ULL Bc. Sádovský Petr Jungmannova 2557 Pardubice 530 02 A
OK2BTI Sagitarius Jaroslav Lidická 80 Orlová 735 11 A
OK2BMU Ing. Ságl Ivan Fr.Čechury 4468 Ostrava - Poruba 708 00 ok2bmu@qsl.net A O
OK1DNL Ságner Jiří V Zástruží 592 Solnice 517 01 A
OK1VSL Ing. Salač Luděk Jabloňová alej 1065/2Lovosice 410 02 ludek.salac@scplyn.cz A
OK1ANW Salava Václav Všechlapy č.49 Nymburk 288 02 A
OK1CIS Ing. Salavec Jiří U Josefa 111 Pardubice 530 09 sali@mybox.cz A
OK1FGY Salfický Josef Karla Čapka 1064 Přelouč 535 01 A
OK2PSJ Salinger Jan Dobrovského 23 Olomouc 772 00 A O
OK2PQS Sanetrník Robert Karafiátova 4 Olomouc 779 00 A
OK2TJS Sáňka Josef Blažkova 193 Rájec - Jestřebí 679 02 A
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OK1DAR Satranský Jiří Bronzová 2026/33 Praha 5 155 00 A
OK1DHZ Sazama Karel Heydukova 1368 Vlašim 258 01 sazama@cbox.cz A
OK1THA Sedláček Petr Koleje Strahov, 8/31 Praha 6 169 00 ok1tha@qsl.net A O
OK1XDN Sedláček Daniel Štěpánkova 64/704 Praha 5 150 00 sedlacekd@volny.cz A
OK1ZED Sedláček Jiří Vilová 6/1080 Hořovice 268 01 ok1zed@atlas.cz A
OK2-19397 Sedláček Miloslav Havlíčkova 258/29A Kyjov 697 01
OK2AJ Sedláček Slavomír Pod Kozincem 1472 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK2TUH Ing. Sedláček Jiří J.Staňka 865 Uherské Hradiště 686 05 A
OK1OX Sedlák Miroslav Čs.armády 1651 Lysá nad Labem 289 22 olly@mybox.cz A
OK2PTC Sedlák Libor Dukelská 40A Boskovice 680 01 sedlak@helivo.cz A
OK1JSL Ing. Sedlařík Jaroslav Sosnová 477 Liberec 15 460 01 A
OK1VJU Seemannová Eva Jungmannova 575 Žatec 438 01 A
OK2UZS Segeťa Zdeněk Obránců míru 301 Kopřivnice 742 21 A
OK2PCO Sehnal Štěpán Železniční 168 Uherské Hradiště 686 01 A
OK1DSS Seidel Sieghard č.p. 132 Desná v Jiz.horách III 468 61 A
OK1IUO Seidl Alexandr U hřiště 1351 Ústí nad Orlicí 562 06
OK1VOF Mgr. Seidl Alexandr U hřiště 1351 Ústí nad Orlicí 562 06 O
OK1SLY Ing. Selichar Luboš Otavská 8 České Budějovice 370 11 ok1sly@seznam.cz A
OK1SC Semík Jan Rimavské Soboty 89 Kolín 2 280 02 A
OK1RD Ing. Semotán Jaroslav Borová 155 Říčany 251 01 ok1rd@sxg.cz A
OK1RV Ing. Semrád Josef Pražská 1470/18b Praha 10 - Hostivař 102 00 ok1rv@cq.sk A O
OK3CV Ing. Senevič Svatopluk Zadní Vinohrady 4656Chomutov 430 01 A
OK1CGU Serenčéš Arpád Prusíkova 483/3 Klatovy 339 01 A
OK1FJS Scháněl Jaroslav Šantrochova 427 Hradec Králové 11 500 11 A
OK8HIT Scheffel Robert č.p. 97 Dolní Město 582 33 scheffel@tiscali.cz
OK1CBB Schejbal Jan Studentská 1528 Turnov 511 01 A
OK1CDT Schejbal Jakub Studentská 1528 Turnov 511 01 A
OK1YLB Schejbal Jiří Pernštýnská 133 Lázně Bohdaneč 533 41 A
OK1AMP Schenk František Plzeňská 213 Králův Dvůr 267 01 A
OK2PKS Schindler Günter Partyzánská 284 Javorník 790 70 A
OK2VSF Ing. Schindler Ferdinand Šmidkeho 1800 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK1AMF Schmid František Kamenný Vrch 5281 Chomutov 430 04 fschmid@volny.cz A
OK1SF Schmid Bedřich Krokova 4216 Chomutov 430 01 bschmid@volny.cz A
OK1AYB Schneider Václav Třeboc 50 Řevničov 270 54 A
OK1RA Ing. Schneider Slavomil Durychova 12 Praha 4 - Kamýk 142 00 A
OK2PWX Ing. Schubert Jaroslav Českobratrská 58 Olomouc - Nové Sady 779 00 schubert@radloff.de A
OK1IWS Schuldes Wolfgang č.p. 32 Líšťany 330 35 A
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OK1DAM Schwarz Josef Jordana Jovkova 325 Praha 4 - Modřany 143 00 A
OK1NMJ Schwarz Jiří č.p. 85 Blížejov 345 45 jirka.jsb@raz-dva.cz A
OK1SW Schwarz Karel Družstevní 252 Třemošnice 538 43 A
OK2PVS Ing. Sigmund Vlastimil Tichého 9 Brno 16 616 00 A
OK2BTE Sikora Alois č.p. 419 Mosty u Jablunkova 739 98 A
OK1ABX Silent key
OK1ADI Silent key
OK1ADW Silent key
OK1ADZ Silent key
OK1AER Silent key
OK1AES Silent key
OK1AFC Silent key
OK1AFY Silent key
OK1AGA Silent key
OK1AGP Silent key
OK1AHH Silent key
OK1AHN Silent key
OK1AHW Silent key
OK1AIR Silent key
OK1ALD Silent key
OK1ALS Silent key
OK1AMA Silent key
OK1AMI Silent key
OK1ANQ Silent key
OK1APH Silent key
OK1AQE Silent key
OK1AQM Silent key
OK1AQS Silent key
OK1ARD Silent key
OK1ARF Silent key
OK1ASD Silent key
OK1ASV Silent key
OK1ATT Silent key
OK1AXC Silent key
OK1AXF Silent key
OK1AXZ Silent key
OK1AZ Silent key
OK1BP Silent key
OK1CGV Silent key
OK1CV Silent key
OK1CY Silent key
OK1DBP Silent key
OK1DEQ Silent key
OK1DHM Silent key
OK1DKS Silent key
OK1DLJ Silent key
OK1DMS Silent key
OK1DNC Silent key
OK1DRF Silent key
OK1DUZ Silent key
OK1DWZ Silent key
OK1DZ Silent key
OK1DZV Silent key
OK1EF Silent key
OK1FB Silent key
OK1FBD Silent key
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OK1FDL Silent key
OK1FDW Silent key
OK1FEB Silent key
OK1FGX Silent key
OK1FHB Silent key
OK1FHM Silent key
OK1FN Silent key
OK1FOK Silent key
OK1FVD Silent key
OK1FVT Silent key
OK1GD Silent key
OK1GR Silent key
OK1HKM Silent key
OK1HR Silent key
OK1HVP Silent key
OK1HWW Silent key
OK1IAA Silent key
OK1IG Silent key
OK1IJ Silent key
OK1IJD Silent key
OK1IVR Silent key
OK1JFM Silent key
OK1JMM Silent key
OK1JZZ Silent key
OK1KM Silent key
OK1KO Silent key
OK1LD Silent key
OK1MAA Silent key
OK1MAP Silent key
OK1MB Silent key
OK1MBK Silent key
OK1MHD Silent key
OK1MHI Silent key
OK1MPW Silent key
OK1MVB Silent key
OK1NC Silent key
OK1NV Silent key
OK1OT Silent key
OK1PQ Silent key
OK1QE Silent key
OK1SE Silent key
OK1SHL Silent key
OK1SM Silent key
OK1SQ Silent key
OK1STB Silent key
OK1SZ Silent key
OK1TAT Silent key
OK1TS Silent key
OK1UET Silent key
OK1UT Silent key
OK1UZK Silent key
OK1VK Silent key
OK1VMS Silent key
OK1VNZ Silent key
OK1VS Silent key
OK1VTF Silent key
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OK1VUP Silent key
OK1WI Silent key
OK1XQB Silent key
OK1XYA Silent key
OK1YG Silent key
OK1YV Silent key
OK1YW Silent key
OK1ZL Silent key
OK2AKG Silent key
OK2BBH Silent key
OK2BCJ Silent key
OK2BCO Silent key
OK2BCR Silent key
OK2BCX Silent key
OK2BHA Silent key
OK2BIZ Silent key
OK2BKB Silent key
OK2BLE Silent key
OK2BNX Silent key
OK2BRM Silent key
OK2BSA Silent key
OK2BVZ Silent key
OK2BZA Silent key
OK2ICA Silent key
OK2KK Silent key
OK2LE Silent key
OK2LQ Silent key
OK2OJ Silent key
OK2PAF Silent key
OK2PB Silent key
OK2PP Silent key
OK2SAJ Silent key
OK2SKW Silent key
OK2TOM Silent key
OK2VFC Silent key
OK2VQB Silent key
OK2VRX Silent key
OK2WDC Silent key
OK2YY Silent key
OK2ZBM Silent key
OK1FPS Siňor Pavel V Štíhlách 1311 Praha 4 142 00 sinor@volny.cz A
OK1VRY Sirotek Ludvík č.p. 284 Kosova Hora 262 91 A
OK1DQV Sirový Miloš Hráského 1934 Benešov u Prahy 256 01 A
OK1UGH Ing. Sittek Miroslav Vodnická 392/43 Praha 4 149 00 kettis@volny.cz A
OK2PTK Ing. Skácel Miloš Sadová 13 Moravany 664 48 mi.skacel@tiscali.cz A
OK1MKB Ing. Skala Karel Na Bojišti 257 Týn nad Vltavou 375 01 Skala@nbn.cz A
OK1HOC Skála Petr Vorlešská 259 Dvůr Králové n.Labem 544 01 A
OK1UFL Skála Miloslav Na Drahách 1132 Jilemnice 514 01 ok1ufl@c-mail.cz A
OK1VRW Skalický Luděk Kunčice 76 Letohrad 561 51 A
OK1UKV Skalník Jaroslav K Verneráku 15 Praha - Kunratice 148 00 ok1ukv@volny.cz A O
OK1PUP Skálová Alena Jablonecká 416 Praha 9 190 00 A
OK1UZW Sklenička Zdeněk Na Pěnkavce 239 Proboštov 417 12 ok1uzw@email.cz A O
OK2JBI Skopal Jaromír Válkova 180 Červenka 784 01 A
OK1AI Skoták Lubomír Ležáků 353 Pardubice 9 530 09 A
OK2EI Skřek Jaroslav Dřevnovice 129 Nezamyslice 798 26 A
OK2JJQ Skřička Marek č.p. 75 Bystřice nad Olší 739 95 onmedia@atlas.cz A
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OK1JMS Skřivanec Milan Ruprechtická 1166/52Liberec 1 460 01 A
OK1FSA MUDr. Skřivánek Antonín Galandova 1243/23 Praha 6 - Řepy 163 00 A
OK2BKA Skřivánek Čestmír č.p. 83 Rovensko 789 01 A
OK2PVL Sládek Pavel Nová 286/33 Střelice 664 47 A
OK2JS Sláma Jan Nová čtvrť 247 Velká Bíteš 595 01 ok2js@post.cz A
OK1NUN Slavíček Michael Keplerova 34 Ústí nad Labem 400 07 ok1nun@volny.cz A
OK1WWJ Slavíček Pavel Písnická 752/44 Praha 4 142 00 ok1wwj@volny.cz A
OK1CPB Slažanský Libor Haškova 937 Liberec 6 460 06 libor.slazansky@seznamA
OK1AEU Ing. Slezák Martin Kuchařík č.15 Třebotov 252 26 ok1aeu@volny.cz A
OK1HSJ Slezák Jan č.p. 61 Velká Jesenice 552 24 A
OK2SPD Slezák Petr Oblá 17 Brno 634 00 ok2spd@seznam.cz A
OK2MXL Slíva Jaroslav č.p. 2 Arnultovice 793 83 javils@quick.cz A
OK1JCQ Slivič Jaroslav Velká hradební 17/62 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1FDZ Slunečko Pavel ČSLA 1856 Most 434 01 A
OK2BAV Sluštík Jaroslav Dukelská 3995 Zlín 760 01 A
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OK2PSB Smékal Petr č.p. 156 Palkovice 1 739 41 ok2psb@quick.cz A
OK2SMK Směták Eduard tř.gen.Svobody 1199 Uničov 783 91 A
OK2BXU Smička Daniel Seifertova 6 Přerov 750 05 A O
OK2IRE Smilowski Miroslav Okružní 3/1761 Český Těšín 737 01 A
OK1FFE Ing. Smítka Josef U Mrázovky 5 Praha 5 150 00 josef.smitka@svm.cz A
OK1HFE Ing. Smítka Jiří U Mrázovky 5 Praha 5 150 00 josef.smitka@svm.cz A
OK1WFE Ing.CSc Smítka Josef U Mrázovky 5 Praha 5 150 00 josef.smitka@svm.cz A
OK1DFE Ing.CSc Smítková Eva U Mrázovky 5 Praha 5 150 00 josef.smitka@svm.cz A
OK1DDB Smola Jan Otakara Březiny 8 Františkovy Lázně 351 01 A
OK1SMY Smolka Miroslav Zlovědice 13 Podbořany 441 01 A O
OK2SAD Smolka Milan Havlíčkovo nám. 730 Ostrava 708 00 ok2sad@volny.cz A
OK1JXU Smutník Petr Příkopy 1206 Náchod 547 01 A
OK2UDP Smyčka Bohumil U Sokolovny 128 Majetín 751 03 ok2udp@volny.cz A O
OK1IES Soběhart Emanuel Brnířov 16 Kdyně 345 06 A
OK1JAE Sobíšek Jiří Radětice 23 Bechyně 391 65 A
OK1ATL Sobotka Petr Družstevní 432 Doudleby nad Orlicí 517 42 A
OK1CJS Ing. Sobotka Jaroslav Na drahách 148 Vysoké Chvojno 533 21 A
OK1JIX Socha Josef Svárovská 39 Liberec XXII 460 10 A O
OK2XCO Sojka Bořivoj Svatoslav 119 Tišnov 666 01 A
OK7IS Sojka Ivo Svážná 2 Brno 634 00 ok7is@ufoni.cz A
OK1MNR Sokol Josef Vrchlabí A
OK1ALB Soldát Jaroslav Komenského 902 Milevsko 399 01 A
OK2ZPS Ing. Sosna Pavel Topolová 179 Dobšice 671 82 psosna@volny.cz A
OK1FGU Souček Rudolf Langrova 795 Červený Kostelec 549 41 A
OK2VH Souček Karel Jungmannova 293 Tišnov 666 01 A
OK1AME Soukup Milan Hornická 148 - BřezovPříbram VI 261 02 A
OK1ATW Soukup Josef Nitranská 26 Praha 3 130 00 A
OK1FMY Soukup Miloš Pavlíkova 603 Praha 4 - Kamýk 142 00 milos.soukup@past.cz A
OK1IM Soukup Jiří Hrusická 2524 Praha 4 141 00 A
OK1VIU Soukup Josef č.p. 28 Nekoř 561 63 A
OK8MSE Sovrlič Milutin P.O.Box 30 Jiříkov 407 53
OK1FCJ Ing. Spáčil Petr Ke škole 1398 Praha 4 149 00 pspacil@hotmail.com A
OK2MBN Spáčil Bohumír Jižní čtvrť II/3 Přerov 750 02 A
OK2WE Spilka Oldřich Příčná 4 Olomouc - Hodolany 772 00 A
OK1-33274 Spudich Jiří 17.listopadu 313 Police nad Metují 549 54
OK1HLS Srb Ladislav Jiráskova 707 Horažďovice 341 01 ladislav.srb@tiscali.cz A
OK1SMH Srbová Michaela Jiráskova 707 Horažďovice 341 01 A
OK1DUV Ing. Staněk Jiří Makovského 1340/1 Praha 618 163 00 stanek.jiri@volny.cz A
OK1DUW Ing. Staněk Jiří Obránců míru 816 Bechyně 391 65 A
OK2BDA Staněk Vilém Lipová 892 Rychvald 735 32 A
OK2PKY Staňka Jiří Dobrovského 13 Brno 612 00 A
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OK1DCB Stárek František Rozsocha 15 Ústí nad Orlicí 562 01 A
OK1JVS Starý Václav č.p. 84 Klapý 411 16 A
OK2NMA Stasiak Radek Luční 22 Třebíč 674 01 ok2nma@seznam.cz
OK1ANO Stehlíček Josef Rozstání 44-Světlá p.Český Dub 463 43 A
OK1GP Steidl Gerhard Nerudova 146/10 Karlovy Vary 17 360 17 A
OK1CT Stein Miloš Pivovarská 206 Rokycany 337 01 ok1ct@qsl.net A
OK1IF Dr.Ing. Stejskal Milan Vlčí vrch 669 Liberec 15 460 15 milan.stejskal@vuts.cz A e
OK1AGR Stiborová Vlasta Ketenská 1323/19 Praha 9 193 00 A
OK1ANJ Ing. Stikarovský Jindřich Jindřichovice pod Sm Nové Město pod Smrkem463 65 moldan@atlas.cz A
OK1ATN Stínil Stanislav č.p. 220 Dolní Branná 543 62 A
OK1ATY Stodola Jaromír Pražská 2819 Havlíčkův Brod 580 01 A
OK1QS Stoklasa Jiří č.p. 214 Postřekov 345 35 A
OK1MVS Ing. Stolín Václav Na Škvárovně 70 Jaroměř - Jezbiny 551 01 A
OK1MWS Storch Manfred Hanychovská 413/16 Liberec 10 460 10 A
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OK1SPX Stracke Jindřich Skelná 61/3492 Jablonec nad Nisou 466 02 A
OK1IPS Ing. Strahlheim Pavel Pražská 303 Bystřany 417 61 stroggy@mail.sdas.cz A
OKL-13 Straka Karel Hradištní 71 Karlovy Vary 360 01
OK1GMB Stránský Bohumil č.p. 22 Prosečné 543 73 A
OK1XUJ Stránský Josef Palackého 51 Miletín 507 71 A
OK2BWZ Strecková Helena č.p. 44 Štarnov 783 14 A
OK1VUC Strejček Jan č.p. 339 Příbram IV 261 01 A
OK2FSE Ing. Striček František Horní Paseky 822 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK1DSN Strnad Michal Za zelenou liškou 15 Praha 4 140 00 ok1dsn@qsl.net A
OK1ZSV Strnad Vladimír Farní 348 Kdyně 345 06 ok1zsv@atlas.cz A
OK1ZZX Strnad Vladimír Farní 348 Kdyně 345 06 ok1zzx@atlas.cz A
OK1HCD Stropek Stanislav Františka Halase 18 České Budějovice 370 08 A
OK1AFR Strouhal Rostislav Fügnerova 872 Vrchlabí 543 01 A O
OK1DQR Strouhal František Sídliště 417 Toužim 364 01 A
OK1FMS Struna Martin č.p. 268 Předměřice nad Labem 503 02 A
OK2BPG Ing. Stryk Josef Květnická 1628 Tišnov 666 01 A
OK2IOZ Stříbrný Zbyněk Okružní 4b/1188 Havířov - Šumbark 736 01 A
OK1-35872Ing. Studenič Ľubomír U pivovaru 355/5 Kynšperk nad Ohří 357 51 lubostude@cmail.cz
OK2TSL Studený Lubomír Okružní 67 Prostějov 796 01 ok2tsl.pv@worldonline. A
OK1DGU Studnička Vladimír Na valech 700/33 Litoměřice 412 01 A
OK1FDS Stuchlý Dalibor Na Výsluní 738 Boršov nad Vltavou 373 82 dalibor.stuchly@sezna A
OK2TBC Stúpal Kamil Vřesová 5 Hodonín 695 01 ok2tbc@radio.nagano.czA
OK1MSQ Ing. Stupka Josef Bořivojova 204 Kralupy nad Vltavou 278 01 j.stupka@worldonline.c A
OK2ZLS Stupka Zdeněk Bezručova 37 Vyškov 682 01 A
OK1DWF Stýblo Karel Mannova 607 Týnec nad Labem 281 26 ok1dwf@volny.cz A
OK2VA Ing. Stýblo Miloslav Vdovská 23 Ostrava 712 00 mstyblo@cbox.cz A
OK1IJS Suda Josef Procházkova 271 Klatovy II 339 01 j.suda@c-box.cz A
OK1AJY Sudek Stanislav Fučíkova 1629 Turnov 511 01 A
OK1AXG Ing. Suchánek Bohumil Vrchoviny 113 Nové Město nad Metují 549 01 A
OK1FBH Ing. Suchý Karel Horka 28 Přišimasy 281 72 A
OK2PDN Ing. Suchý Josef U Velké ceny 4 Brno 623 00 A
OK2SJ Suchý Jiří Hemže 1 Choceň 565 01 ok2sj@qth.cz A
OK2SJI Ing. Suchý Jiří Baarova 762 Choceň 565 01 ok2sji@qth.cz A
OK3SJ Suchý Josef Ronovská 54 Všechlapy 288 02 pepasuchy@seznam.cz A O
OK1AOV Suntych Jiří Machkova 51 Hradec Králové 11 500 11 A
OK1GSB Sůsa Jan Na Vyhlídce 936 Sedlčany 264 01 ok1gsb@seznam.cz A O
OK1UWE Süsser Siegfried Dlouhá 5/7 Horní Slavkov 357 31 A
OK1AWO Suttner Stanislav Americká 32 Cheb 350 02 A
OK1-36082 Svatek Václav U vodárny 333/3 Hostivice 253 01
OK1DMW Svejkovská Milena Tenisová 961/9 Praha 10 102 00 A
OK1DCM Ing. Svejkovský Jiří Tenisová 961/9 Praha 10 102 00 A
OK1USK Ing. Svetlík Jozef Horova 213 Lanškroun 563 01 A
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OK1USS Svetlík Stanislav Horní Třešnovec 177 Lanškroun 563 01 A
OK1TMI Sviták Miloš Žižkova 371/IV Vysoké Mýto 566 01 svitakovi@tiscali.cz A
OK1ALL Svoboda Václav Revoluční 139 Měšice 250 64 ok1all@volny.cz A
OK1AZR Ing. Svoboda Bohdan Amforová 1930 Praha 5 155 00 svoboda@intertrade.cz A
OK1CAU Svoboda Luboš Záměstí 108 Choceň 565 01 ok1cau@centrum.cz A O
OK1DKB Ing. Svoboda Rudolf Křejpského 1525 Praha 4 149 00 A
OK1FAI Svoboda Václav Benešova 620 Kolín 2 280 02 ok1fai@qsl.net A
OK1FKH Svoboda Jaroslav Nerudova 1039 Jirkov 431 11 A
OK1MBW Svoboda Petr Svinařovská 223 Smečno 273 05 ok1mbw@volny.cz A
OK1MSB Svoboda Bohuslav Bukovina n. L. 63 Staré Hradiště 533 52
OK1MSV Svoboda Jiří Purkyňova 800 Hlinsko v Čechách 539 01 A
OK1USA Svoboda Karel Na Výšině 3241 Havlíčkův Brod 580 01 A
OK1XZS Svoboda Zdeněk č.p. 140 Činěves 289 01 A
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OK2ACM Ing. Svoboda Marek Cholevova 35 Ostrava - Jih 700 30 A O
OK2PDU Svoboda Josef Bezručova 1552 Velké Meziříčí 594 01 ok2pdu@tiscali.cz A
OK2PSE Svoboda Pavel Al.Kučery 13/1247 Ostrava - Hrabůvka 700 30 pavel.svo@seznam.cz A
OK2SRI Svoboda Radek Okružní 590 Němčice nad Hanou 798 27 A
OK2SO Svozil Miloslav Žilinská 14 Olomouc 9 779 00 A
OK2JSO Mgr. Sychrava Jan Rošického 16 Olomouc 779 00 ok2jso@wo.cz
OK1JCI Sýkora Jiří Celní 213 Varnsdorf 407 47 A
OK1UZR Sýkora Zdeněk Nádražní 228/4 Nová Role 362 25 A
OK2MII Sýkora Břetislav Oblouková 192 Ostrava - Polanka 725 25 be.ta@tiscali.cz A
OK2SSJ Sýkora Jiří E.Beneše 26 Opava 5 747 05 A
OK2SY Sýkora Miroslav 17.listopadu 74 Frýdek - Místek 738 01 A
OK1CSS Synek Štěpán Ohradní 1345 Praha 4 - Michle 140 00 ok1css@qsl.net A
OK1IWI Ing. Synek Jaromír Klatovská 373 Janovice nad Úhlavou 340 21 ok1iwi@cbox.cz A
OK2BFH Szarowski Jan Kirovova 6/2305 Karviná 7 - Mizerov 734 01 A
OK1FRZ Szobonya Vladimír Brněnská 17 Plzeň - Vinice 323 00 A
OK2BND Ing. Šádek Jan Bezručova 805/4 Hranice 753 01 A
OK2PSA Šádek Pavel Bezručova 805/4 Hranice 753 01 xsadek01@centrum.cz A
OK2PWB Šádek Václav Bezručova 805/4 Hranice 753 01 A
OK1FPQ Šafránek Ladislav Ševčíkova 2017/2a Teplice 415 01 A
OK1FLX Šanda Martin Bílá 1969 Náchod 547 01 m.sanda@sendme.cz A
OK2COS Ing. Šanda Oldřich Viniční 149 Brno 615 00 ok2cos@volny.cz A
OK2SGC Ing. Šanda Jiří Švehlova 57 Šlapanice u Brna 664 51 A
OK2XFR Šárek Felix č.p. 344 Raškovice 739 07 felix.sarek@applet.cz A
OK2XUM Šárek Milan č.p. 344 Raškovice 739 07 A
OK1IGZ Šašek Zdeněk Heroldova 727 Rakovník 269 01 A
OK2PVC Šašek Jan Brníčko 1165 Uničov 783 91 A
OK2ZVN Šatný Ladislav Rašelinová 7 Brno 628 00 ok2zvn@seznam.cz A
OK1ZMS Šavel Martin Kruhová 1251 Stříbro 349 01 ok1zms@seznam.cz A
OK1DSZ Ing. Šebek Zdeněk č.p. 117 Všeradice 267 26 A
OK2JES Ing. Šebesta Jan Lidická 16 Mikulov 692 01 sebestajan@centrum.c A
OK2JEY Ing. Šebesta Jiří Galandauerova 8 Brno 612 00 sebestaj@feec.vutbr.cz A
OK1KI Šebestová Milada Veronské nám. 382 Praha 10 109 00 A e
OK1FBE Ing. Šefrna Václav Kruhová 580 Kamenice 251 68 A
OK1HPS Šemelík Miroslav Nad Úžlabinou 453 Praha 10 108 00 A
OK2IJF Šenkeřík Jiří Véska 92 Heřmanice u Oder 742 38 A
OK1AOF Šesták Ivo Krymská 4 Karlovy Vary 360 01 A
OK1SI Ševčík Ivo Radbuzská 596 Praha 9 196 00 ok1si@mybox.cz A e
OK1SJL Ševčík Josef Školní 130 Lanškroun 563 01 A
OK2BSN Ševčík Dalibor mjr.Nováka 39 Ostrava - Hrabůvka 700 30
OK2VQF Ševčík Peter Mickiewiczova 2073/ Karviná - Hranice 733 01 petersevcik@volny.cz A
OK2YT Ševčík Radek Nádražní 13 Hustopeče u Brna 693 01 net@gemi.cz A
OK2BWU Šianský Svatoslav Werichova 15 Olomouc 779 00 A
OK2BCT Šíbl Evžen Wolkerova 1595 Frýdek - Místek 738 02 A



44 z 112











OK1MSP Šídlo Stanislav Máchova 805 Havlíčkův Brod 580 01 A
OK1VKZ RNDr.CSŠigut Zdeněk Křimická 13 Plzeň 318 05 A
OK2PLD Šigut Vladimír Revoluční 31/14 Žďár nad Sázavou 3 591 01 vladimir.ok2pld@tiscali.cA
OK2UNS Šik Miloslav Hlavní 61 Radostice 664 46 zssz@zssz.cz
OK1MJS Šikl Jaromír Fričova 1044 Hradec Králové 500 06 ok1mjs@post.cz A
OK1VVC Šikl Bohuslav č.p. 95 Číčenice 387 71 A
OK1HE Šikýř Josef Pod lékárnou č.1 České Budějovice 370 06 A
OK2NJE Šiler Eduard Nad školou 467 Svratka 592 02 A
OK2SPS Ing. Šilinger Petr Hrušková 6 Brno 621 00 ok2sps@volny.cz A O
OK1FWA Šíma Ladislav Pražská ul.113 Čáslav 286 01 A
OK1JX Šíma Marek U Homolky 3/124 Praha 5 150 00 ok1jx@qsl.net A O
OK2WAZ Šíma Dominik Sokolovská 4 Odry 742 35 A
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OK2WW Šíma Bernard Klácelova 6 Brno 602 00 A
OK2UZ Ing. Šimandl Jindřich Jablunkovská 468 Třinec 739 61 A
OK1FBW Šimek Marcel Výstavní 1038 Vodňany 389 01 A
OK1JSF Ing. Šimek Jaromír Karasova 10 Praha 12 - Modřany 143 00 A
OK1JEG Šimon František Severní 1539 Chotěboř 583 01 simonf@cbox.cz A
OK1ZDE Šimon Zdeněk Hanojská 2836 Tábor 390 05 A
OK2WDA Šímová Ivana Klácelova 6 Brno 602 00 A
OK1SIT Šimral Břetislav Prachovská 383 Jičín 506 01 bretislav.simral@post.czA
OK1VVS Ing. Šimůnek Vladimír Antala Staška 1707/ Teplice 415 01 A
OK1XQC Šindelář František Račice nad Trotinou Smiřice 503 03 A
OK2PS Šindelář Pavel Olomoucká 27 Zábřeh 789 01 ok2ps@qsl.net A
OK2SIN Ing. Šinkyřík Jaromír Mickiewiczova 13 Havířov - Město 736 01 A
OK1TZX Šíp Vladislav U jam č.18 Plzeň 323 24 A
OK1ISC Šípek Ivo Na Křivce 1307/70 Praha 10 101 00 A
OK1AIY Šír Pavel Mrklov 76 Jilemnice 514 01 A
OK2WGR Šiška Petr Velký Skalník 1465 Vsetín 755 01 pe.si@post.cz A
OK1DMU Ing. Škácha Jiří Petrské nám. 1 Praha 1 110 00 skachaj@centrum.cz A
OK1PBO Škácha Pavel Petrské nám. 1 Praha 1 110 00 A
OK2UCC Škarpa Jiří Staňkova 225/29 Ostrava - Výškovice 700 30 A
OK2JRQ Škarvada Jaroslav Musorgského 12 Brno 623 00 zbox@atlas.cz A
OK1TUD Škoda Jaroslav Bezručova 541 Česká Skalice 552 03 A
OK1XGI Škoda Miroslav Zvěrotice 77 Soběslav 392 01 ok1xgi@seznam.cz A
OK1-36094 Škoch Jiří Černičná 104 Praha 9 190 00
OK1MKI Škop Jindřich J.Nálepky 297 Trutnov 541 01 A
OK1VKC Škop Josef V břízách 922 Kolín II 280 02 A
OK2UHF Škrášek Zdeněk R.Stokláskové 3 Přerov 750 00 A
OK2UHG Škrášek Miroslav tř.Vítězství 851 Kunovice 686 04 A
OK2SJS Škurek Jan Vítězná 585 Litovel 784 01 A
OK2MTW Škutek Martin Nový Svět 32 Havířov - Suchá 735 64 ok2mtw@centrum.cz A
OK2HJS Škvor Jiří Maroldova 7 Bystrovany 772 00 A
OK2XAS Škvor Alois Staškova 3 Olomouc - Holice 783 71 A
OK1DXO Ing. Šlapák Zbyněk Sekaninova 526 Hradec Králové 11 500 11 ok1dxo@qsl.net A
OK1DHA Šlechta Jiří Otavská 445 Sušice 342 01 j.slechta@worldonline.czA
OK1DDC Šlisík Jindřich Nad nemocnicí 1578 Kadaň 432 01 ok1xr@atlas.cz A
OK1XR Šlisík Jindřich Říční 1661 Kadaň 432 01 ok1xr@atlas.cz A
OK2BIX Šmehlík Vladimír č.p. 271 Mohelno 675 75 A
OK1JAM Šmejkal Ladislav Rumjancevova 1233/ Liberec 1 460 01 A
OK1XMV Šmejkal Stanislav Oty Bubeníčka 567 Mladá Vožice 391 43 standa@smejkal.com A
OK2-35159 Šmerda Zdeněk č.p. 362 Viničné Šumice 664 06
OK2PTU RNDr. Šmerda Zdeněk Hliníky 441 Kunštát na Moravě 679 72 ok2ptu.cq@tiscali.cz A
OK1AL Šmíd Karel Burianova 2766/12 Ústí nad Labem 400 11 A e
OK1MEE Šmíd Miroslav Obránců míru 398 Žlutice 364 52 A
OK2USM Ing. Šmíd Miroslav Šárka 19 Prostějov 796 01 smid@precolor.cz A
OK1-36118Ing. Šmolík Stanislav Litevská 2570 Kladno 272 01
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OK1UNZ Šmuch Zdeněk Budenín 40 Votice 259 01 A
OK1MKD Šnábl Josef Puchmajerova 1218 Dvůr Králové n.Labem 544 01 ok1mkd@crk.cz A
OK1YX Šneidr Pavel Plzeňská 530 Stod 333 01 ok1yx@seznam.cz A e
OK1IEI Šnejdárek Ivan Podlešínská 3 Praha 6 169 00 A
OK1SNE Šneller Jiří Táborská 251 Sušice III 342 01 A
OK1DDJ Šobr Karel Podmokly 9 Sušice 342 01 A
OK1DNW Ing. Šolc Jaroslav Tesaříkova 5 Praha 10 100 00 A
OK1JSI RNDr.CSŠolc Ivan Alšovice 47 Bratříkov 468 21 A
OK1MTA RNDr. Šolc Václav Skálova 917 Turnov 511 01 dnd@iol.cz A
OK9BVT Šomek Tomáš Družstevní 669 Slavičín 763 21 ok9bvt@volny.cz N
OK1DCV Šoul František Plzeňská 67 České Budějovice 370 04 frsoul@cmail.cz A
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OK2BIA Šoupal Vladislav Hraničky 20 Vyškov 682 01 A
OK1DSP Špác Břetislav Svatováclavská 1003 Žatec 438 01 ok1dsp@quick.cz A
OK1ANM Špaček Stanislav Cuřínova 586/6 Praha 4 - Kamýk 142 00 spaceks@quick.cz A
OK1POS Špaček Oldřich Lidická 78 Plzeň 1 323 22 A
OK2TSF Špaček Tomáš Venhudova 4 Brno 614 00 fachman1203@seznam A
OK2IBT Špatka Petr spatka@luzanky.cz A
OK2BUH Šperlín Miroslav Ovesná 16 Olomouc 779 00 A
OK1AYE Ing. Špinka Jiří Chelčického 1168 Louny 440 01 jspinka@iol.cz A
OK2BZ Špiřík Josef Hybešova 343 Rosice u Brna 665 01 A
OK2KFU Špiřík Josef Brněnská 1073 Rosice u Brna 665 01
OK1FMU Špryňar Jiří Le kova 15 Praha 4 149 00 A
OK1DBK Špunda Jan Vehlovická 746/5 Praha 8 181 00 A
OK1FIM Šrajbr Vlastimil Vítězná 149 Kutná Hora 3 284 03 A
OK1VZV Šrám Bohuslav Úprkova 32 Hradec Králové 9 500 09 ok1vzv@seznam.cz A O
OK1AAD Šrámek Antonín Průběžná 594 Kralovice 331 41 A
OK1JZS Šrámek Zdeněk Pod Vinicí 314 Litoměřice 412 01 A
OK2HJJ Šrámek Jaroslav Košíkov 71 Velká Bíteš 595 01 A
OK1NL Ing. Šredl Milan Pod Zemankou 17 Praha 4 - Braník 147 00 A
OK1SRD Ing. Šroll Josef Sokolovská 2731 Pardubice 530 02 ok1srd@qsl.net A
OK2PKT Šrom Roman Minoritů 4 Krnov 794 01 ok2pkt.roman@iex.cz A
OK1IAO Šroub Jaroslav Hradecká 348 Stod 333 01 A
OK1ZVS Šrut Vlastimil Zápská 1640 Brandýs nad Labem 250 01 srutvl@seznam.cz A
OK1XWW Šrůtek Julius Dukelská 2267 Dvůr Králové n.Labem 544 01 A
OK1UES Šťáhlavská Jaroslava Norb.Frýda 1246/2 České Budějovice 370 05 A
OK1DSD Šťáhlavský Daniel Norb.Frýda 1246/2 České Budějovice 370 05 A
OK2QR Štaigl Rudolf Lány 842 Napajedla 763 61 A
OK1ING Štangler Pavel Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64 A
OK1UVU Štangler Miroslav Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64 A
OK1JVU Štanglerová Marie Na výsluní 520 Jablonné nad Orlicí 561 64 m.stanglerova@sezna A
OK1AUS Šťastný Robert č.p. 161 Bzová u Hořovic 267 43 A
OK1FAM Šťastný Ludvík Bohuslava Martinů 1 Svitavy 568 02 A
OK2PIP Šťastný Pavel Vranovská 76 Brno 614 00 pavel.pipajda@atlas.cz A
OK1NMI Štefan Ivo č.p. 66 Dolní Štěpanice 514 01 ok1nmi@seznam.cz A
OK1DLS Štefka Miloslav Eiseltova 287 Polička 572 01 A
OK1FHW Štelcl Vladimír tř.ČSA 3128 Kladno 272 01 A
OK2HMS Štenda Milan Domažlická 597/12 Ostrava 2 - Heřmanice 713 00 A
OK1ACO Ing. Štěpán Jiří Nemocniční 661/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 A
OK2EA Štěpán Vítězslav Šafaříkova 724 Valašské Meziříčí 757 01 stepan@stvglass.cz A
OK1DID Štěpančík Vladimír V dolině 1155/2 Praha 10 101 00 A
OK2ZYZ Štěpáník Petr tř.Odboje 868 Otrokovice 765 02 A
OK2PTD Ing. Štěrba Petr Dvořákova 43 Přerov 750 02 A
OK2SJC Štěrba Josef Karlovecká 42 Opava 747 07 A
OK2ZW Štěrbáček Zdeno P.O.Box 66 Blansko 678 11 ok2zw@qsl.net A
OK2IVB Ing. Štětinský Jiří Pod Čechem 1224 Šenov 739 34 A
OK1DIB Štětka Adolf Táborská 631 Týn nad Vltavou 375 01 A
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OK1JCF Štícha Pavel Klíšská 995/133 Ústí nad Labem 400 01 A
OK1JST Štícha Jiří Voskovcova 2751 Ústí nad Labem 400 11 A
OK2YN Štolcar Josef Lazníčky 62 Veselíčko 751 25 ok2yn@sendme.cz A
OK1FHI Štolfa Radek č.p. 187 Polevsko 471 16 ok1fhi@quick.cz A
OK2VSO Štork Oldřich Podlesí 158 Valašské Meziříčí 757 01 A
OK2UZX Štouda Josef č.p. 16 Vír 592 66 A
OK2PST Štourač Josef Horka 146 Hradčany 666 03
OK2STM Ing. Šťovíček Milan Renčova 34 Brno 621 00 ok2stm@volny.cz A
OK1XDR Štrajt Jiří Staré Sedlo 174 Orlík nad Vltavou 398 07 parez.orlik@tiscali.cz A
OK1CDS Štuksa Daniel Milevská 837 Praha 4 - Pankrác 140 00 A
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OK1DJS Štuksa Jan Milevská 837 Praha 4 140 00 jan.stuksa@mybox.cz A
OK1INO Šturc David Příkrý 69 Semily 513 01 A
OK1MIU Šturc Bohumil V bytovkách 662/2 Králíky 561 69 A
OK2OU Ing. Šturm Arnošt Bednářská 18 Ostrava - Kunčice 719 00 A
OK2WNR Mgr. Šuba Richard Wellnerova 18 Olomouc 779 00 A
OK1HK Šubrt Rudolf Horní Sytová 20 Víchová nad Jizerou 512 41 A
OK1JIA Šubrt Jiří Nemocniční 1399 Varnsdorf 407 47 A
OK1USU Šubrt Jiří Tererova 8/1551 Praha 4 - Chodov 149 00 A
OK1UQM Šumelda Miroslav Pavla Lista 789 Brandýs nad Labem 250 01 sumelda@brandysnet.czA O
OK2ZAW Šustr Jan Palachova 7/4 Žďár nad Sázavou 591 01 ok2zaw@qsl.net A
OK2BJS Šváb Jaromír Horní Paseky 1673 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
OK2SMA Ing. Švanda Ludvík Českobratrská 7 Olomouc 779 00 A
OK1DQT Mgr. Švarc Jiří Jiráskova 784 Klatovy 339 01 ok1dqt@quick.cz A O
OK1FEN Ing. Švarc Robert Vítězovská 45 Velim 281 01 ok1fen@qsl.net A
OK1UU Švarc Jan P.O.Box 3 Praha 612 160 12 ok1uu@arrl.net A e
OK1VVV Švarc Jan Parléřova 8 Praha 6 169 00 A
OK1WVV Švarc Jan č.p. 39 Třebusice 273 41 A
OK1WWV Švarc Petr č.p. 39 Třebusice 273 41 ok1wwv@seznam.cz A
OK1VHV Švec Josef Na 15ti kopách 721 Kolín IV 280 02 A
OK1MSJ Švejda Jiří Mandysova 498 Pardubice 530 03 A
OK2BXG Ing. Švestka Petr Svážná 6 Brno 634 00 A
OK1ZHS Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 Pardubice 530 02 svihlj1@fel.cvut.cz A
OL1P Ing. Švihlík Jan Závodu Míru 1828 Pardubice 530 02 svihlj1@fel.cvut.cz
OK1AHX Švorm Stanislav Dělnická 786 Kolín II 280 02 A
OK2ZAZ Švub Jiří Břevenec 4 Šumvald 783 85 A
OK1ZES Švúb Zdeněk Na Vyhlídce 33 Karlovy Vary 360 01 zdenek.svub@centrum.cA
OK2BPL Ing. Talanda Michal Štefánikova 483 Kuřim 664 34 A
OK1JTM Tancoš Mikuláš Husova 1320 Kadaň 432 01 A
OK2BAT Tanistra Jiří Výškovická 108 Ostrava 3 700 30 A
OK2TPU Taťák Petr Sadová 1816 Staré Město 686 02 A
OK1FLT Taurek Lubomír č.p. 402 Desná v Jiz.horách I 468 61 A
OK1NAW Tecl Jaromír Švermova 618 Pečky 289 11
OK1NI Těhník Milan Rooseweltova 9 Smržovka 468 51 almite@centrum.cz A
OK1MZT Téra Zdeněk Blatenská 8 Plzeň 326 00 A O
OK1TKC Tesárek Josef Na vyhlídce 6 Horní Police 471 06 helicam@clnet.cz A
OK1WNB Tichna Jaroslav Hřebenka 891 Nový Bor 473 01 A
OK1FTJ Ing. Tichý Jiří Bilejova 413 Stráž nad Nisou 463 03 jiritychy@razdva.cz A
OK1SAT Tichý Richard Staňkova 1311 Pardubice 530 02 A
OK1XTF Tichý František Poštovní 167 Vrchlabí 3 543 03 A
OK1TJD Ing. Tjunikov Dimitrij Spojovací 288 Řečany nad Labem 533 13 tjd@volny.cz A
OK1ZTO Mgr. Tlustý Oldřich Kmochova 83 Hradec Králové 500 09 A
OK2BTC Tobola Jaroslav Jahodová 828 Návsí 739 92 A
OK1VEC Ing. Todl Jiří Farského 13 Plzeň 326 00 todl.ok1vec@c-box.cz A
OK1MIC Toman Lubor Dukelská 1321 Vrchlabí 543 01 ltoman@senior.cz A
OK1MST Toman Jaroslav Sídliště Pražská 278 Havlíčkův Brod 580 01 1mst@atlas.cz A
OK1PTB Toman Petr Družstevní 11 České Budějovice 370 06 A
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OK2TB Toman Bedřich Bayerova 6 Brno 602 00 A O
OK2XWH Toman Martin Ježková 1343/2 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK1HTP Mgr. Tomanová Hana Zborovská 1128 Písek 397 01 A
OK1DFR Ing. Tomáš Pavel č.p. 244 Kozolupy 330 32 pavel_tomas@iol.cz A O
OK1ZP Tomáš Josef č.p. 195 Kvasiny 517 02 samot@centrum.cz A
OK2MTV Tomášek Vladimír U Cihelny 814 Polanka nad Odrou 725 25 A
OK7MT Tomec Michal Květná 1230 Kyjov 697 01 ok2bmt@atlas.cz A e
OK1CLT Tomek Libor Brigádníků 41 Kosoř 252 26 A O
OK1SRT Tomšovic Radek Komenského 115 Strakonice 386 01 radektomsovic@tiscali.c A
OK2AIS Tomšů Aleš Hrnčířská 41 Brno 602 00 A
OK1TOT Ton Ondřej Ovčárská 5 Praha 10 108 00 toon@email.cz A
OK1SFT Ing. Topinka František Pod rozhlednou 41 Plzeň 312 19 A
OK1VTO Török František Údolní 110 Pernštejn 431 63
OK1QT Ing. Tóth Jiří Plevenská 3117 Praha 4 143 00 A e
OK2PTJ Tóth Jaroslav Elišky Machové 53/6 Brno 616 00 ok2ptj@seznam.cz A
OK2PTL Tóth Ludvík č.p. 11 Čučice 664 12 A
OK2JTF Toul Jiří Chlum 26 Letovice 679 61 A
OK1JVT Tourek Václav SNP 1/2444 Ústí nad Labem 400 11 tourek@seznam.cz A
OK1CGA Toušek Martin Dlouhá 94 Prachatice 383 01 A
OK1HF Tovaryš Milan Pod Třebešínem 3063Praha 10 100 00 A
OK1ASK Tovaryšová Jana Habrová 2655/4 Praha 3 130 00 A
OK1TMT Trapani Martina Táborská 41 Karlovy Vary 360 04 ok1tmt@atlas.cz A
OK1OH Trefil František Vítovcova 16 Praha 4 - Hodkovičky 147 00 A
OK2BZB Trefilík Jan Bulharská 51 Brno 12 612 00 A
OK2XTJ Trefilík Jan Kořískova 12 Brno 21 621 00 A
OK1FAG Trefný Jiří Zdiměřická 1428/11 Praha 4 149 00 jiri.trefny@tiscali.cz A
OK1-35894 Treml Karel Čechova 18 Plzeň 301 00
OK2JUA Trnavský Antonín Nádražní 34 Šternberk 785 01 A
OK2ZQ Trnka Alois Dobrovského 462 Bílovice nad Svitavou 664 01 A O
OK1MPX Trojan Zbyněk Dvořákova 638 Nový Bor 473 01 ok1mpx@qsl.net A
OK2STA Truhlář Antonín Tenorova 51 Kunštát na Moravě 679 72 A
OK1DQA Trykar Martin Jungmannova 2749 Žatec 438 01 martintrykar@centrum.c A
OK1UTK Tuček Ladislav Předměřická 401 Hradec Králové 503 01 tucek@reprografie.cz A
OK2KY Tuček František Šafaříkova 726 Uherské Hradiště 686 01 A
OK1APU Tulak Mojmír Bítouchov 125 Semily 513 01 A e
OK1IVI Tulaková Ivana Bítouchov 125 Semily 513 01 A
OK1VPD Tůma Josef Podhorská 80 Jablonec nad Nisou 466 01 A
OK1ATX Tumajer Jan Brodec 761 Železný Brod 468 22 A
OK1DBS Tupý David Záhoří 35 Kardašova Řečice 378 21 OK1DBS@seznam.cz A
OK1ZPT Tupý Petr Záhoří 35 Kardašova Řečice 378 21 ok1zpt@seznam.cz A
OK2XMT Turoň Milan č.p. 75 Dolní Tošanovice 739 53 milan.tu@centrum.cz A
OK2HPH Tušer Vladimír č.p. 125 Hlinsko p.Hostýnem 768 41 A
OK1XMO Tvrdík Josef Vilová 139 Hradec Králové 4 500 04 tvrdik.josef@wo.cz A
OK1JKT Tvrdý Karel nám.Dr.E.Beneše 108Jirkov 431 11 ok1jkt@post.cz A
OK2SKT Tyburec Jiří V aleji 476/5 Karviná - Ráj 734 01 A
OK1TVD Tyčka Vladimír Josefská 213 Holice v Čechách 534 01 tycka.vladimir@seznam A
OK1MMU Udatný Miroslav Hrubínova 8 Litoměřice 412 01 A
OK1PUJ Udržal Jan L.Malé 822 Pardubice 530 12 A
OK1FUK Uher Kamil Letců R.A.F. 1934 Nymburk 288 02 A
OK1FVU Ing. Uhlíř Vladimír Na Březince 24 Praha 5 150 00 A
OK2ZCB Uhrák Martin Biela 49 Žilina 010 03 cvrcek@budatin.sk A
OK1LEO Uhrová Alice Na Skalkách 951 Neratovice 277 11 A
OK1MDX Ing. Újezdský Stanislav Podolská 110 Praha 4 147 00 dupres@tnet.cz A
OK1VIB Ulbricht Milan Na kotli 1175 Hradec Králové 500 09 A
OK2-35642 Úlehla Martin ČSA 4010 Kroměříž 767 01 martin.ulehla@volny.cz
OK1QW Ing. Ullmann Herbert P.O.Box 62 Karlovy Vary 360 17 ok1qw@atlas.cz A
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OK2BU Ulmann Radek Břevenec 3 Šumvald 783 85 A
OK2SUP Ulrych Josef kpt.Nálepky 3 Havířov - Město 736 01 A
OK1FUW Umlauf Jaroslav Kojetická 1207 Neratovice 277 11 Speck@cbox.cz A
OK1UNG Ungermann Arnošt Sedlec 71 Třebívlice 411 15 arni@cbox.cz A
OK1ABB Urban Ivo Na Magistrále 371 Kolín 2 280 02 ok1abb@qsl.net, ok1abbA
OK1AMO Urban Vladimír Na Šumavě 10 Jablonec nad Nisou 466 02 A
OK1XYZ Urban Oldřich Hlavní 2730 Praha 4 141 00 oldrik@volny.cz A
OK2MIG Urbančík Milan Moravská 13 Havířov - Šumbark 736 01 urbyss@centrum.cz A O
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OK2PNQ Urbanec Tomáš Na aleji 2714 Frýdek - Místek 738 01 tommipnq@centrum.cz A
OK2VNQ Urbanec Luděk Na aleji 2714 Frýdek - Místek 738 01 A
OK2UM Urbanský Jiří ČSA 1031 Bohumín 735 81 A
OK1GPC Vacek Stanislav Pivovarská 161 Králíky 561 69 s.vacek@seznam.cz A O
OK1ZVP Václav Petr Májová 815 Ostrov nad Ohří 363 01 A O
OK1JZV Václavík Zdeněk Dobrá Voda 16 Jablonec nad Nisou 6 466 06 A
OK2VIA Vaculíková Ivana Nová 1825 Hranice 753 01 vaculiva@centrum.cz A
OK2TIQ Ing. Vaculovič Oldřich tř.Dukelských hrdinů 3Hodonín 695 01 ok2tiq@seznam.cz A
OK2PAU Vagner Pavel Hradisko 601 Bílovice nad Svitavou 664 01 A
OK2CFM Vágner Martin Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01 ok2cfm@wo.cz A
OK2CPV Vágner Petr Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01 ok2cpv@seznam.cz A
OK2TRV Ing. Vágner Radovan Dolnomlýnská 9 Šumperk 787 01 ok2trv@wo.cz A
OK1XVW Dr. Vácha Václav Mšenská 4017/13 Jablonec nad Nisou 4 466 04 A
OK2ARM Vácha Josef Čechova 13 Velké Meziříčí 594 01 A
OK1DX Ing. Váchal Pavel Zahradní 511 Holýšov 345 62 ok1dx@amsat.org A e
OK1AXA Ing. Vais Ladislav Ruská 457/131 Dubí 1 417 01 vaisl@avirunion.cz A
OK1JVA Vaisar Jiří č.p. 74 Velké Petrovice 549 54 jiri.vaisar@email.cz A
OK1TZL Vajbar Martin Závodu Míru 733 Nejdek 362 21 vajbar@seznam.cz A
OK1AKF Valášek Čestmír Bozděchova 9 Praha 5 150 00 A
OK2UVR JUDr. Valášek Radek Kovářská 1523 Strážnice 696 62 A
OK1FST Valenta Štefan Rovná 232 Příbram V 261 01 valent@volny.cz A O
OK2VGZ Valenta Jiří Švermova 579 Velké Losiny 788 15 A
OK2BQL Valchář Pavel Buková 106 Bernartice u Javorníka 790 57 ok2bql@iol.cz A
OK2WTT Valchář Jiří č.p. 282 Bernartice u Javorníka 790 57 A
OK2WFW Valíček Karel Dukelská 459 Jablunkov 1 739 91 A
OK1VTB Vališ Miloslav Minská 2782 Tábor 390 05 A
OK1FLC Valo Michal Za školou 591 Lužná v Čechách 270 51 A
OK2MDQ Valo Milan Hochmanova 7 Brno 628 00 A
OK1FVI Valtr Vítězslav Míru 772 Kaplice 382 41 V.Valtr@seznam.cz A
OK1DXR Ing. Váňa Pavel Habrová 3102 Teplice 415 01
OK1FVV Ing.CSc Váňa Vladimír Tyršova 438 Zeleneč 250 91 vladvana@atlas.cz A
OK1TZD Vandasová Petra Steinerova 608 Praha 4 149 00 A
OK1HC Vaněček Vlastimil Klec 72 Lomnice nad Lužnicí 378 16 A
OK1SVF Vaněk Stanislav Dukelská 425 Holice v Čechách 534 01 A
OK2NID Vaněk Miroslav Choráze 1505 Příbor 742 58 ok2nid@penguin.cz
OK2URV Vaněk Roman P.O.Box 12 Pardubice 530 12 ok2urv@nagano.cz A
OK1UYR Vanický Martin Husova 464 Benešov u Prahy 256 01 A
OK1CU Vaníček Vítězslav Zahradní 447 Solnice 517 01 A
OK1MIQ Vaníček Jan Luční 1014 Smržovka 468 51 ok1miq@volny.cz A
OK1SVH Vaňková Alena Dukelská 425 Holice v Čechách 534 01 A
OK1AIG Vaňouček Miroslav Svijany č. 66 Příšovice 463 46 A
OK1DCI Vaňourek Jiří Churáňovská 2695/3 Praha 5 150 00 A
OK1CYB Ing. Váňová Lenka Šluknovská 311 Praha 9 190 00 A
OK8TNA Vanta Ján Lukavica 88 Slovensko 086 21
OK1DVZ Vápeník Zdeněk Nitranská 9 Praha 3 130 00 A
OK1CDU Váradi Petr Za kanálem 143 Stará Paka 507 91 A
OK2DVS Varčok Vilém Sjednocení 25 Studénka 742 13 A
OK2CVA Ing. Varhaníček Antonín ČSA 1166 Rožnov pod Radhoště 756 61 A
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OK2PRW Vařák Radim Bartošova 29 Přerov 750 02 varak@proca.cz A
OK2BS Vařeka Bohuslav plk.Karla Hlásného 71Bludov 789 61 vareka@korextech.cz A
OK2INI Ing. Vařeková Martina plk.Karla Hlásného 71Bludov 789 61 A
OK2ISI Mgr. Vařeková Věra plk.Karla Hlásného 71Bludov 789 61 A
OK2ITI Vařeková Michaela plk.Karla Hlásného 71Bludov 789 61 A
OK1VDX Vasko Stanislav č.p. 117 Hluboš 262 22 ok1vdx@seznam.cz A
OK1ZDX Vasko Jan Na Lipkách 117 Hluboš 262 22 OK1ZDX@seznam.cz A O
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OK2DAS Vašíček Karel Klentnice 87 Mikulov 692 01 kavas@tiscali.cz A
OK2BRS Ing. Vaštják Ivan Bří.Hlaviců 73 Vsetín 755 01 ivastjak@post.cz A
OK2TSV Vašut Ladislav Rooseweltova 20 Krnov 794 01 tsvservis@pvtnet.cz A
OK1JTV Vatka Tomáš U Lesoparku 7/14 Horní Slavkov 357 31 A
OK1UAH Vavera Pavel Neklanova 1796 Roudnice nad Labem 413 01 A
OK1KT Ing. Vaverka Vratislav Selicharova 1420 Hradec Králové 500 12 ok1kt@volny.cz A
OK1-35892 Vávra Tomáš Obděnice 24 Petrovice 262 55 vavriduch@seznam.cz
OK1FOM Vávra Václav Jičínská 1048 Mladá Boleslav 293 01 A
OK1MJV Vávra Jan č.p. 166 Dobřenice 503 25 A
OK1XNG Vávra Václav Moskevská 98 Karlovy Vary 360 01 ok1xng@seznam.cz A
OK2BON Vavruša Štěpán Sokolská 2 Šumperk 787 01 ok2bon@atlas.cz A
OK1FOU Vavruška Jindřich Všetatská 20/13 Praha 9 - Miškovice 196 00 ok1fou@centrum.cz A
OK1PW Vavruška Rudolf Svinětice 29 Bavorov 387 73 ok1pw@quick.cz A
OK1VYL Vavrušková Lotka Svinětice 29 Bavorov 387 73 ok1pw@quick.cz A
OK2VZF Vavřík Petr č.p. 156 Kelč 756 43 A
OK2BIJ Ing. Vdoleček Libor Olbrachtovo nám. 10 Brno 624 00 A
OK2INW Večeřa Vítězslav Hliněná 815 Ostrava 724 00 ok2inw@seznam.cz A
OK2PUH Ing. Večeřa Přemysl Vladislava Perutky 1 Uherské Hradiště 686 05 pvecera@seznam.cz A
OK1DVU Vedral Stanislav Veronské nám. 379 Praha 10 109 00 vedral@volny.cz A
OK1AU Veit Stanislav Sídliště 1454 Lysá nad Labem 289 22 ok1au@qsl.net A
OK1TOV Vejda Otakar Žižkova 416 Česká Třebová 560 03 otakar.vejda@tiscali.cz A
OK2SEV JUDr. Velčovský Milan Kosmonautů 19/122 Havířov - Podlesí 736 01 A
OK2-22130 Veleba Jaroslav Fibichova 19 Brno 612 00
OK1IJV Ing. Velebil Jaroslav Fügnerova 874 Vrchlabí 543 01 A
OK1VDI Velíšek Josef Prokopova 310 Mirošov 338 43 A
OK1WJV Venený Jaroslav Vnější 1040/20 Praha 4 141 00 A
OK2PDB Venk Pavel č.p. 159 Strachotice 671 29 A
OK2SJK Věntus Karel Jabloňová 269 Markvartovice 747 14 karel.ok2sjk@seznam.czA
OK8ZAG Vereš Ferdinand Brezová 64 Žilina 010 01
OK2BME Veřmiřovský Pavel Družební 1004 Kopřivnice 742 21 A
OK1IIV Veselý Ivo Třešňová 620 Liberec 14 460 14 A
OK1IVU Veselý Vladimír E.Krásnohorské 21 Plzeň 323 11 ok1ivu@nagano.cz A
OK1JVY Veselý Jaroslav č.p. 39 Úsobí 582 54 ok1jvy@quick.cz A
OK2DA Ing. Veselý Zdeněk Bieblova 3 Brno 613 00 A
OK2LMJ Ing. Veselý Miloš Zátopkova 1 Jihlava 586 01 ok2lmj@seznam.cz A
OK2UDE Veselý Jan U valchy 295 Loštice 789 83 A
OK2SIA Vetešník Miroslav Školská 1380 Frenštát pod Radhoště 744 01 A
OK1JMX Větrovec Miroslav P.O.Box 107 Plzeň 1 304 07 mvetrovec@seznam.cz A
OK1DKU Větrovský Vladimír Výletní 357/20 Praha 4 142 00 vladimir_vetrovsky@se A
OK1MVV Veverka Vladimír Švermova 184 Doudleby nad Orlicí 517 42 A
OK2VX Veverka Ladislav Nové náměstí 17 Brno 621 00 ok2vx@volny.cz A
OK1HWU Vicek Jiří Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01 ok8hxz@yahoo.com A
OK1WU Ing. Vicek Jiří Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01 ok1fwu@tiscali.cz A
OK1FWU MUDr. Vicková Dana Pod Parkem 1233 Vrchlabí 543 01 ok1fwu@tiscali.cz A
OK2UFB Vicherek Rostislav Tísek 167 Bílovec 743 01 A
OK2NA Vik Pavel Halasovo nám. 4 Brno 638 00 ok2na@quick.cz A
OK2BNA Mgr. Viková Magda Palackého 444 Kunštát na Moravě 679 72 ok2bna@quick.cz A
OK2UQ Vinar Emil č.p. 175 Kašava 763 19 emil.vinar@tiscali.cz A
OK1ARI Vinklerová Jaroslava J.Lady 2956 Teplice 415 01 A
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OK1UA Mgr. Víšek Vlastimil č.p. 141 Běstvina 538 45 A
OK1WVS Víšek Vlastimil Běstvina 4 Třemošnice 538 43 A
OK1FW Vít František Volgogradská 32/76 Liberec 9 460 07 A
OK1MIK Ing. Vít Jaroslav Podzámčí 710 Náchod 547 01 A
OK1SFW Vít František Volgogradská 32/76 Liberec 9 460 07 A
OK2UKQ Vít Petr Dvořákova 61 Přerov 750 02 A
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OK1LV Vitík Ladislav Plaská třída 37 Plzeň 323 27 ok1lv@telecom.cz A
OK1FAN Vitmajer František Litevská 2617/418 Kladno 2 272 01 ok1fan@cbox.cz A
OK1HMV Vítovec Michal Koněvova 246 Praha 3 130 00 A
OK1VRI Vízner Richard Roudný 31 Frýdštejn 463 42 richard.vizner@tiscali.c A
OK3MP Vízner Richard Roudný 31 Frýdštejn ok135785@tiscali.cz A
OK2PBV Vláčil Břetislav Lípy 43 Slatinice 783 42 A
OK1DOH Vladyka Jan Steinerova 601/18 Praha 4 149 00 A
OK1TAI Vlach Karel Tylova 393 Příbram VII 261 02 A
OK1TIR Vlach Karel K.H.Máchy 272 Příbram VII 261 01 A
OK2CTS Vlach Jaromír Míčkova 53 Brno 614 00 A
OK1MVW Vlachová Marie Tylova 393 Příbram VII 261 01 A
OK1CGQ Vlasák Pavel Pekárenská 2392 Žatec 438 01 ok1cgq@quick.cz A
OK2VK Ing. Vlasák František Pod Křivým 484 Hranice 753 01 ok2vk@ite.cz A
OK1VU PhDr. Vlášek Václav Jetelová 2860/9 Praha 10 106 00 A
OK1DIK JUDr. Vlček Karel K Matěji 2118/7 Praha 6 - Dejvice 160 00
OK1DNG Ing. Vlčka Jiří U Velkého rybníka 2 Plzeň 301 62 A
OK1WN Ing. Vlk Stanislav Kunešova 504 Domažlice 344 01 ok1wn@quick.cz A
OK1DWC Voborník Milan P.O.Box 140 Náchod 547 01 A
OK1HTV Voda Tomáš Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01 A
OK1IPV Voda Petr Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01 ok1ipv@seznam.cz A
OK2UJC Ing. Vodička Jan Ostrčilova 13 Ostrava 702 00 A
OK1SPV Vodová Pavla Jiráskova 225 Hlinsko v Čechách 539 01 A
OK1FPE Vogel Martin Ke Kateřinkám 1406/7Praha 4 - Chodov 149 00 A
OK1DPV Vojta Pavel Jizerská 329 Říčany u Prahy 251 01 A
OK1DXE Voldřich Václav Alfonse Muchy 415/2 Litoměřice 412 01 ok1dxe@yahoo.com A
OK1SVV Voleník Vlastimil Čílova 11/281 Praha 6 162 00 A
OK1FWO Ing. Voleš Ondřej V Jehličině 730 Praha 9 - Klánovice 190 14 ondrej.voles@eurotel.c A
OK1JSV Ing. Voleš Štěpán Jindřichovská 3 Jablonec nad Nisou 466 02 A
OK1VJV Ing. Voleš Jaromír Jindřichovská 3 Jablonec nad Nisou 466 02 A
OK1STS Volf Petr Pod Hřbitovem 812/14Praha 6 161 00 volfp@seznam.cz A
OK1DZG Voltr Jiří Mládežníků 847 Třemošná 330 11 A
OK1FV Vomočil Václav Dukelská 977 Litomyšl 570 01 A
OK1JVX Vondráček Milan č.p. 27 Valkeřice 407 25 A
OK1XHV Vondráček Jan Rozmarýnová 445 Trutnov 4 541 02 A
OK1XN Vondráček Luboš Vondroušova 1193 Praha 6 163 00 A
OK1FRT Vondrák Ladislav Anglická 2528 Kladno 272 01 ok1frt@volny.cz A
OK2VF Vondrák František kpt.Vajdy 7/674 Havířov - Město 736 01 A
OK2BBI Vondráková Zdenka kpt.Vajdy 7/674 Havířov - Město 736 01 A
OK1WVR Vondřich Václav MŠ 54 Hvožďany 262 44 A
OK1LY Vorel František Třebízského 840 Hlinsko v Čechách 539 01 A
OK1FIR Vorlíček Václav Žižkova 1533 Slaný 274 01 A
OK1ZA Voříšek Arnošt Na lepším 6 Praha 4 140 00 A
OK1WZV JUDr. Vosecký Zbyněk Vondroušova 1198/5 Praha 6 - Řepy 163 00 A
OK1JV Vosmík Jiří Měchenice 087 Davle 252 06 ok1jvosmik@cmail.cz A
OK1AVI Ing. Vostruha Jiří 28.října 1260 Český Brod 282 01 A
OK1YZN Vošahlík Ladislav Jeseniova 909/29 Praha 3 130 00 A
OK1FVN Votápek Jakub Dělnická 8 Karlovy Vary 360 05 ok1fvn@qsl.net A
OK1KL Votava Václav Dukelských hrdinů 8 Chodov u K. Varů 357 35 A
OK1AHO Votrubec Pribin Palackého 185 Turnov 511 01 A
OK2VOP Vozdecký Petr Voříškova 10 Brno - Kohoutovice 623 00 ok2vop@qsl.net A
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OK2PTH Vrána Miroslav prof.V.Tučka 3508 Kroměříž 767 01 A
OK2SKI Vrána Rostislav č.p. 137 Říkovice 751 18 A
OK1UJA Vránová Ivana Janov 3 Mladá Vožice 391 43 A
OK2UFU Vraspír Vladimír Židovská 30 Jihlava 586 01 A
OK1AQW Vrátník Zdeněk č.p. 83 Čes.Rybná u Žamberka 561 85 A
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OK1DEU Ing. Vrba Roman Zborovská 1087 Rychnov nad Kněžnou 516 01 A
OK1FIV Vrba Ivan V lukách 284 Český Brod 282 01 ok1fiv@vscht-suz.cz A
OK1DTN Vrbacký Rudolf Hrubínova 1449 Hradec Králové 500 02 A
OK2VLJ Vrtěl Rudolf Brněnská 38 Olomouc 779 00 A
OK1ADM RNDr. Všetečka Václav U kombinátu 2803/3 Praha 10 - Strašnice 100 00 A
OK1NZV Výbochová Věra Vlkov 52 Jaroměř 551 01 A
OK7DX Ing. Vybulka Jan Nová Cesta 3247 Teplice 415 01 jvybulka@volny.cz A
OK1VYC Vycpálek František Milíčeves 75 Jičín 506 01 A
OK1-35955 Vyčítal Martin Na Pláni 1345 Ústí nad Orlicí 562 06 m.vycital@tiscali.cz
OK1MW Vyčítal Martin Na Pláni 1345 Ústí nad Orlicí 562 06 ok1mw@post.cz A
OK1DN Ing. Vydra Václav V jezírkách 1544 Praha 4 149 00 ok1dn@hotmail.com A
OK2TWM Vyhnánek Martin Moravská Huzová 24 Štěpánov 783 13 A
OK1VLG Ing. Vychodil Lubomír Na Studánkách 782 Jaroměř 551 01 luvy@atlas.cz A
OK2PLV Vychodil Leo Svatoplukova 57 Prostějov 796 01 ok2plv@click.cz A
OK1WSL Vychytil Josef Horní Libchavy 148 Libchavy 561 16 vychytil@post.cz A
OK2BMV Vymazal Marek Einsteinova 36 Olomouc 779 00 A
OK2BSO Vyrbica Petr Polní 966 Orlová - Lutyně 735 14 A
OK2PSV Vysloužil Stanislav č.p. 217 Měrovice nad Hanou 751 42 A
OK2VBZ Vysoudil Radek 17.listopadu 58 Olomouc 772 00 A
OK1ALZ Výstup Josef Zábělská 23 Plzeň 312 11 A
OK1XHD Vyšín Josef Všestary - Jedlovec 1Stránčice 251 63 A
OK1SDE Wágner Dalibor P.O.Box 9 Liberec 14 460 14 A
OK2BJG Walach Ondřej Sokolovská 1217/44 Ostrava - Poruba 708 00 A
OK8LAW Walkow Zdzislaw u O.Wernera Lidická 2Broumov VI/286 550 01
OK1IWP Wanková Alena Na Hačkách 3 Plzeň 326 00 A
OK1FWF Weigend František Lesov 71 Karlovy Vary 1 360 01 A
OK2BTT Weiser František Blanická 25 Šumperk 787 01 A
OK1HAM Weiss Vlastimil Za nemocnicí 1063 Sedlčany 264 01 A
OK1WKP Weiss Jiří Čihákova 405 Poděbrady II 290 01 A
OK1AID Werner Oldřich Lidická 286 Broumov 550 01 A
OK1FOD Werner Oldřich Masarykova 232 Broumov 550 01 A
OK1IVW Werner Vlastimil Tachovská 49 Plzeň 1 323 25 A
OK1KIX Werner Oldřich Lidická 286 Broumov VI 550 05
OK1FFP Wiewegh Jindřich Trnavská 2618/2 Praha 4 141 00 A
OK1SEL Wiewegh Miroslav Levského 3208 Praha 4 - Modřany 143 00 m.wiewegh@volny.cz A
OK1IWR Ing. Wija Radek Obránců míru 816 Bechyně 391 65 A
OK1AOU Winkler Jaroslav Panská 23 České Budějovice 370 01 A
OK8JV Woldmann Jens Moravská 857 Český Brod 282 01 dh4jw@darc.de
OK2BOF Woznica Edvard Tyršova 2275/48 Karviná 7 - Mizerov 734 01 A
OK1ES Zabavík Josef Na křivině 1361/2 Praha 4 140 00 ok1es@seznam.cz A
OK2LN Zablatsky Rudolf kpt.Jaroše 1352 Hranice 753 01 A
OK2BLB Zábojník Josef tř.kpt.Jaroše 15 Brno 602 00 A
OK1DZH Zábranská Helena Jarníkova 1876 Praha 4 - Již.Město 148 00 A
OK1ZD Zábranský Zdeněk Jarníkova 1876 Praha 4 - Již.Město 148 00 A
OK1FBL Zahoutová Josefa Mánesova 427 Příbram II 261 01 A
OK1JLZ Zahradil Vladimír č.p. 92 Řehlovice 403 13 A
OK1AWR Zahradník Jiří Stromovka 338 Choceň 565 01 A
OK2BQU Ing. Zahradník Emil Habří 4 Brno 628 00 A
OK4DZ Zahradník David Zilvárova 472 Trutnov 541 01 A
OK1DIL Záhrobský Alois č.p. 242 Cerhovice 267 61 A
OK1DLZ Zach Luboš Bojasova 1249 Praha 8 182 00 A
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OK2TRZ Zajac Radomír č.p. 645 Palkovice 1 739 41 A
OK1ZK Zajíc Jan Želivského 20 Praha 3 130 00 jzdesign@cmail.cz A
OK1ZAJ Zajíček Pavel 17.listopadu 242 Domažlice 344 01 A
OK2PUW Ing. Zajíček Ivan Okrajní 164 Krmelín 739 24 ok2puw@qsl.net A



0



4



OK2SPZ Zajíček Josef K Majáku 5002 Zlín 760 01 pepa.zl@seznam.cz A
OK1ZZ Zakouřil Zbyněk Hasova 3092/4 Praha 4 143 00 A
OK1IFZ Ing. Zákružný František Nádražní 756 Sušice II 342 01 zakruzny@tiscali.cz A
OK1HJZ Záleský Jiří Žitná 646 Klášterec nad Ohří 431 51 A
OK1XL Zálešák Ladislav Mostecká 95 Horní Jiřetín 435 43 ok1xlz@cbox.cz A
OK2ZVZ Zamazal Michal Klecandova 27 Brno 613 00 zamazmic@centrum.cz A
OK2VNA Zámečník Rostislav nám.Osvobození 3/3 Hodonín 695 01 A
OK2ZFB Zámorský Filip Kotlářská 44 Brno 602 00 A
OK1DNZ Ing. Zaněk Pavel Slovenská 518 Chrudim 537 05 zanek.pavel@tiscali.cz A
OK1VZW Ing. Zaňka Jiří Francouzská 2463 Kladno 272 01 A
OK2RU Ing. Zaoralek Raimund J.Gagarina 25 Havířov - Podlesí 736 01 A
OK1JIR Zatloukal Jiří Seifertova 2190 Varnsdorf 407 47 A
OK2UIZ Zatloukal Ivo Trávnická 14A Prostějov 796 01 ok2uiz@crk.cz A
OK2MVZ Ing. Závodný Vadim Hukvaldská 1277 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 A
OK1QO Závodský Jan Točenská 8 Praha 12 143 00 A
OK1ZN Ing. Závodský Jaromír Jungmannova 2555 Pardubice 530 02 jaromir.zavodsky@worldA
OK2BCI Zbořil Lubomír Boženy Hrejsové 16 Strážnice 696 62 A
OK2ZBO Zbořilová Věra Hrejsové 1644 Strážnice 696 62 A
OK2PBT Zbrojka Václav Pávov 75 Jihlava 586 02 A
OK1XY Ing. Zbúr Ladislav Na Skalkách 951 Neratovice 277 11 lz-01@seznam.cz A
OK2BBD Zdráhal Zdeněk Ústín 49 Těšetice 783 46 A
OK2SSD Zdráhal Josef Ústín 112 Těšetice 783 46 A
OK2MIT Dr.Ing. Zdražílek Petr Štefánikova 45 Brno 602 00 A
OK1FL Zedník Josef Na Petřinách 24 Praha 6 162 00 A
OK1FZT Zedník Jan V klidu 2 Ústí nad Labem 400 11 ok1fzt@volny.cz A
OK2SRO Zeiner Jan Zahradní 1262 Lipník nad Bečvou 751 31 ok2sro@centrum.cz A
OK2ZEJ Zeiner Jakub Zahradní 1262 Lipník nad Bečvou 751 31 sa-58@seznam.cz A
OK2IZJ Zela Jan Nad Mostárnou 2931 Frýdek - Místek 738 01 zela@sin.cvut.cz A e
OK1JTA Zelenka Jiří č.p. 204 Trnová 330 13 A
OK1TN Zeler Slavomír Bradlec 73 Kosmonosy 293 06 ok1tn@qsl.net A e
OK2BGB Zelinka Ludvík U letiště 1253 Holešov 769 01 A
OK2BVT Zelinka Petr Milénova 9 Brno 638 00 A
OK1APF Zeman Jiří Drážďanská 46 Děčín 17 405 02 A
OK1DXJ Zeman Ludvík Pod schody 515 Bechyně 391 65 A
OK1FIY Zeman Zdeněk Gagarinova 1213 Přelouč 535 01 A
OK1HBJ Zeman Josef Tržní 644 Strakonice I 386 01 A
OK2TPS Zeman Vlastimil č.p. 340 Kokory 751 05 A
OK2ZU Zeman Vojtěch Mrštíkova 13 Jihlava 586 01 ok2zu@ji.cz A
OK2PX Zemánek Alois č.p. 150 Benešov 679 53 A
OK2PCR Zetka Vlastimil Tůmova 54 Brno 616 00 A O
OK2TEO Zgarba Rostislav č.p. 126 Liptál 756 31 A
OK4PZ Ziegler Petr Vodňanská 19 České Budějovice 370 11 p.ziegler@tiscali.cz
OK1VRN Zielinský August Zachariášova 1 České Budějovice 370 04 A
OK1FYY Zima Vladimír Střed 2574 Mělník 276 01 A
OK1ZGA Zima Vladimír Nad Šárkou 103 Praha 6 160 00 A
OK2YF Ziman Michal Svépomoc IV/14 Přerov 750 02 A
OK1MZ Zimmermann Milan Horní Řasnice 232 Frýdlant v Čechách 464 01 ok1mz@seznam.cz A
OK1MZM Zimmermann Miloš Macháčkova 35 Plzeň 318 09 ok1mzm@nagano.cz A e
OK1MZN Zimmermann Miloš Macháčkova 35 Plzeň 318 09 A
OK1ZMD Zimmermann Milan Horní Řasnice 69 Frýdlant v Čechách 464 01 ok1zmd@seznam.cz A
OK1UZB Zirkler Oskar Čechovská 66 Příbram VIII 261 05 A
OK1XEN Zirkler Martin Na Petynce 26 Praha 6 169 00 A
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OK1AA Ing. Zoch Luděk Kafkova 21 Praha 6 - Dejvice 160 00 ok1aa@atv.cz A
OK1OW Ing.CSc Zochová Zdenka Kafkova 21 Praha 6 - Dejvice 160 00 zochova@atv.cz A
OK2ON Zouhar Radek Malenovice 808 Zlín 763 02 ok2on@qsl.net A



0



OK2ZZJ Zouhar Josef č.p. 87 Kotvrdovice 679 07 A
OK1JZI Zouplna Jiří Masarykova 285 Šťáhlavy 332 03 jiriz@razdva.cz A
OK1IVZ Mgr. Zubr Vladislav Sezemická 460 Hradec Králové 500 11 v.zubr@barak.cz A
OK2-15823 Zukal Oldřich Foltýnova 21c Brno 635 00
OK2PTZ Ing. Zukal Tomáš Jungmannova 20 Šlapanice u Brna 664 51 ok2ptz@seznam.cz A
OK1-36158 Žák Michal Zelená 125 Hradec Králové 500 04
OK1AUN Žák Václav Fučíkova stezka 283 Teplice 415 01 A
OK1FGH Železo Miroslav č.p. 338 Deštné v Orl.horách 517 91 A
OK1AUV Žibřid Vladimír Ve Lhotce 902/6 Praha 4 142 00 A
OK2VTZ Životská Danuše Na Honech 1826 Tišnov 666 01 A
OK2BEH Životský Zdeněk Na Honech 1826 Tišnov 666 01 A
OK1CPS Žižka Arnošt ČD 123 Police nad Metují 549 54 A
OK1GT Žižka Jiří č.p. 241 Bílá Třemešná 544 72 A
OK1KMD Matějkova 1089/3 Praha 9 190 00
OK2KLF Pod Křivým 484 Hranice 753 01 ok2klf@ite.cz
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			Jmenný OK callbook


			Abraham


			Bárta


			Bernat


			Brancuzský


			Burý


			Černá


			Dolejš


			Dušek


			Flaška


			Gregor


			Hašek


			Hes


			Horák


			Hudeček


			Janda


			Jebavý


			Juřena


			Kelvicl


			Koc


			Kopecký


			Kozlík


			Krutina


			Kulek


			Ledvina


			Luňák


			Marek


			Med


			Motyčka


			Němeček


			Nunvář


			Pacovský


			Pecherová


			Polák


			Prokop


			Roubal


			Říhová


			Schwarz


			Skřivanec


			Stárek


			Svetlík


			Šídlo


			Šmuch


			Štícha


			Toman


			Ulmann


			Vařák


			Víšek


			Vrána


			Zajac


			Zoch


















	Z: []


