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Tato prezentace není žádné dogma,  

je jen dokladem toho, jak se jeden HAM seznamoval  

s pozoruhodnou novinkou,  

programem SOTA.  

 

Každý ze čtenářů má jiné možnosti.  

Finanční, časové, prostorové, zdravotní, atd. Každý si svoje 

zařízení upraví dle svých představ. 

  

Jistě líp, než já.  





P ř í p r a v n á   č i n n o s t 
Logo na tlumoku 



Na tlumok jsem si upevnil  

zalaminované logo SOTA. 

 

A vyrážím na další SOTA-expedici.  





P t e č 



13.10.2010 

 

Pteč má výšku 633 m, 

označení OK/ST-018,  

je za 4 body.  

 

Je to další kopec,  

na kterém přede mnou 

ještě nikdo ze SOTA-

aktivátorů nebyl.  



Do Bukovan, pod kótu Pteč,  

jsem se vydal busem.  

 

Cílem bylo otestovat,  

jak se bude z fotovoltaiku 

nabíjet gelový akumulátor 

během pěší cesty.  



Aku mám  

v kapsičce 

tlumoku 



Na parkovišti v Bukovanech 

jsem při plném poledním 

světle měřil nabíjecí proud.  

 

230 mA, to už je docela síla. 



Během pauzy před 

„vrcholovým výstupem“ 

jsem nabíjel akumulátor.  

 

Napětí z fotovoltaiku:  

20,2 V naprázdno.  



Cestou na kopec Pteč  

jsem viděl pár pěkných 

podzimních scenérií.  





Cesta k lesu byla  

se Sluncem v zádech,  

neboli ideální  

pro nabíjení aku. 





Vrchol kóty Pteč  

je skryt v houští.  

 

Paprsky poledního  

Slunce jen s obtížemi  

procházejí větvovím. 



Cestou hustým lesem 

jsem už moc sluneční 

energie nenačerpal.  

 

Na vrcholu nabíjecí  

proud činil 20 mA.  



Digitální voltmetr  

v transceiveru K1 

ukazuje, že aku  

má 12,2 až 12,3 V.  

 

V pohodě jsem 

udělal 19 spojení.   



Má spojení nyní vypadají takto:  

 

 

CQ  SOTA  DE  OK1DPX/P REF  

OK/ST018  K 

 

OK1DPX/P  DE  I1ABC  K 

 

I1ABC  DE  OK1DPX/P  GA  599   

OP  PETR  SOLAR  POWER  K 

 

R  599  OP PAOLO  TU  DE  I1ABC 

 
R  DR  PAOLO  TU  DE  OK1DPX/P 



Čekání na autobus jsem vyplnil 

čtyřkilometrovou procházkou  

za občerstvením do Kozárovic.  

 

Tam na mě čekalo překvapení. 



Na autobusové zastávce  

v Kozárovicích se mi zjevil 

 

S O T A – F A N T O M . . . 

 

… a řekl mi: 

  

Koukej, ať jsi do Silvestra  

v první polovině OK-tabulky! 

  

 





P ř í p r a v n á   č i n n o s t 
Anténa HB9CV, konektor, měření, malý stožár 



Pro 145 MHz zkusím skládací anténu HB9CV, určenou původně pro ROB.  

Zisk má srovnatelný s 3-4 prvkovou anténou YAGI. 

  

Rozložená se do tlumoku pohodlně vejde.  

Mezi HAMy se vyskytuje ve značném množství.  

 



Původní kablík jsem po jednoduché úpravě nahradil konektorem SMA.  



Petr, OK1VEN, anténu naladil  

a proměřil anténním 

analyzátorem MFJ-259B.  

 

PSV činí 2,0.  



Ve firmě Carp System jsem koupil  

čtyřmetrovou laminátovou, teleskopickou 

podběrákovou tyč, zhotovil jsem kotevní 

destičku, napínače a kotevní kolíky.  



Tyč s anténou  

jsem zkušebně sestavil  

na louce u Q-klubu. 





M a k o v á   h o r a 



19.10.2010 

 

Maková hora má 545 m, 

označení OK/ST-036, 

ohodnocená je dvěma body.  

 

Přístupná je ze Smolotel.  



Informační tabule na návsi. 



Náves ve Smolotelích.  



Výstup na Makovou horu  

od Smolotel je snadný,  

je to nenáročná procházka. 

 

Ale pěkná.  



Na vrcholku je již 

vidět kostel. 



Cesta vede  

kolem hřbitova s márnicí. 



Zkratka pro poutníky 

míří přímo na vrchol. 







Anténa Inv-vee 2x 10 m,  

teleskopická tyč 8 m. 

Anténa HB9CV,  

teleskopická tyč 4 m. 



Je zataženo,  

nabíjecí proud je nepatrný. 



Prostřednictvím Jirky, OK1DDQ,  

jsem dal SOTA-lovcům avízo: 

 

Budu na 145,550 MHz se skládací anténou HB9CV. 

Pomůžete mi udělat 4 QSO? Petr, OK1DPX 

 

Nikdo se mi však neozval.  





Na 145 MHz se mi zatím nedaří.  

 

Na 7 MHz jsem však udělal  

51 spojení.  

 

Překonané převýšení 105 m.  

 

Ušlá vzdálenost 3 km. 





P ř í p r a v n á   č i n n o s t 
Návrh SOTA - QSL 



Je čas vyplnit QSL lístky  

a rozesílat je.  

 

Toto je první návrh.  





J e š t ě d  





21.10.2010 

 

Ještěd má 1012 m,  

označení OK/LI-010,  

je za 10 bodů.  

 

Přijel jsem v den,  

když napadl první sníh.  

 

Fascinující obrázek teleobjektivem,  

připomínající kolorovanou pohlednici,  

je od autobusového nádraží v Liberci.  





Nechal jsem se vyvézt  

na Výpřež… 

… a na vrchol  

jsem pak pokračoval  

pěšky po červené,  
do pořádného stoupání.  





Vrchol se blíží. 



Pěšky jsem překonal  

převýšení asi 250 m,  

ušel asi 2 km. 

 

Cestou na vrchol  

bylo počasí dobré,  

náhle se však  

začalo zhoršovat. 

 

Za klesající teploty  

a nepříjemného větru  

jsem na terase  

nad lanovkou  

instaloval svoji  

SOTA-stanici.  







S vypětím sil jsem udělal 20 spojení  

a utíkal do tepla k lanovce,  

aby mě svezla dolů,  

na setkání pracovníků s mládeží.  

 

Víc obrázků jsem neudělal,  

měl jsem málo nabité NI-MH akumulátory.  





Propagace: Na Setkání pracovníků Informačních center pro mládež  

jsem pohovořil o programu SOTA, vhodné náplni pro volný čas mládeže.  

Promítnul jsem též svoji prezentaci SOTA. 





C u k r á k  



22.10.2010 

 

Cukrák patří mezi  

velmi snadno dostupné vrcholy.  

Do svého plánu jsem jej zařadil 

jen pro úplnost. 

  

A taky ze zvědavosti.  

 

Výška 411 m,  

označení OK/ST-074, 

obtížnost jeden bod.  

 

Na parkoviště pod vysílací věží 

jsem přijel z Prahy busem  

a ušel asi 160 m,  

s převýšením 16 m.  



Je to příležitost vidět zblízka  

pěknou telekomunikační věž.  



Na vrcholu jsem si připadal jako při natáčení Osady havranů. 



Udělal jsem rychle 21 spojení  

a utíkal na autobus na Dobříš a Příbram.  

 

Stihl jsem ho jen taktak.  





Š p i č á k 



23.10.2010 

 

S Jardou, OK1CJB, jsme vyrazili  

za členy Historického radioklubu 

Československého, kteří v Třešti 

budují pozoruhodné Muzeum 

historické radiotechniky.  

 

Jako dárek jsme přivezli  

unikátní přístroje z pozůstalosti  

po vynikajícím konstruktérovi, 

Jaroslavu Brožovském, OK1AHI.  



Prohlédli jsme si prostory bývalé sýpky, 

plné vysílačů, přijímačů, televizorů, 

záznamových zařízení - profesionálních  

i amatérských. 



Na zpáteční cestě  

jsme navštívili vrch Špičák,  

který má výšku 733 m, 

označení OK/VY-017 

a je za 6 bodů.  





Pěkné. 



Ohavné. 



Za 10 minut 

jsem udělal  

12 spojení. 

 

Ušli jsme 

asi 3 km, 

překonané 

převýšení  

je 130 m.  



P ř í p r a v n á   č i n n o s t 
Indikátor nabíjení, anténa HB9CV vertikální 



Pro kontrolu jak funguje můj fotovoltaik, 

který nesu na zádech, jsem si zhotovil 

indikátor nabíjecího proudu.  

Použil jsem měřidlo z magnetofonu  

a bočníkem jsem nastavil rozsah do 0,4 A.  

 

Indikátor si připínám na košili či bundu.  



Na 2 m zkusím 

vertikální polarizaci,  

bude-li účinnější.  





Henry Ford: 
 

Kdokoliv, kdo se přestane učit, je starý, a může mu být 20 nebo 80. 

Kdokoliv, kdo se neustále učí, zůstane mladý.  

Nejúžasnější věc v životě je, udržet si mladou mysl.  



Petr Prause, OK1DPX 

říjen 2010 

101127 


