
UHF contest 432 MHz 
6.-7.10.2012 Dyleň JN69GX

Na letošní UHF contest jsem se připravoval už začátkem léta. Přes zimu jsem 
přemýšlel jak setup na 70cm vylepšit. Anténí systémy jsem přeskupil a to tak že 
původní 4x14 el. nad sebou jsem kvůli menší páce dal do H-čka. Antení systém 
8x6el nad sebou jsem přemístil k příhradovému stožáru a pevně nasměroval na 
západ. Na místo kde původně stál stožár s 8x6el jsem postavil stožár z AL trubek 
60x5mm původně měl být 18 m vysoký, ale nakonec jsem usoudil, že to je moc tak 
jsem zvolil jen 15m. Na tento stožárek jsem naplánoval 8x13el který jsem už taky měl 
připravený, smontovaný a připravený kabely. Při pokusu postavit stožár s osmi 
anténami jsem dostal strach že by se to nemuselo podařit, a proto jsem zredukoval 
antény na tomto stožárku na polovinu. Dole pata stožáru s kloubem a na něm rotátor. 
Takže dalších 4x13el. otočných. Zbyly mi tedy čtyři 13el. antény ale netrvalo dlouho a 
už i pro ně jsem našel využití. Už rok se mi povaloval v garáži stožár TA19 19m 
vysoký výsuvný na kliku. Nechal jsem udělat na tento stožár masivní držák a přidělal 
jsem ho k betonovému základu. Letos sice už nebyl osazen, ale je to připravený na 
příští rok.
Tak a když oproti loňskému roku přibyl jeden anténí systém bylo potřeba do tohoto 
systému pustit nějaký výkon. Koupil jsem PA s GS35b který musel celý projít 
rekonstrukcí o což jsem poprosil Zdeňka OK3RM. I když trvalo déle, ale nakonec 
svého slibu dostál a v týdnu před závodem jsme ho jeli na kopec nainstalovat a 
odzkoušet. Povedlo se a vše tedy bylo připraveno na závod. Hned byl člověk 
klidnější. Ostatní zůstalo při starém tedy IC7600+TVRT+LDMOS budič + 
3xPA(700W) a „papoušek“.
V pátek před závodem jsem dorazil na kopec. Počasí nebylo špatné docela ještě 
teplo ale silný vítr. Pohledem jsem zkontroloval anténí systémy a bylo vše OK. 
Hned po odemčení dveří jsem zapnul žhavení PA a čekal, až bude vše připraveno. 
Po zapnutí radia jsem na pásmu nemohl přehlédnout signál kluků z Čerchova. 
Dotočil jsem jednu anténu na ně a signál 59+60db tedy na doraz a možná ještě 
kousek za…..koukám kolem kmitočtu a + - 10KHz už bych mohl vedle pracovat bez 
problémů. Takže super signál jako břitva. Poté jsem zavolal a poprosil, aby se Jirka 
podíval po mém signálu. Hned mi řekl že jsem u nich v  bombastické síle což nebylo 
žádné překvapení ale, spíš jsem čekal, jak bude můj signál kvalitní a široký. Moc 
mne potěšilo, že i Jirka mi řekl, že kolem 10KHz dolu i nahoru o mně ještě malinko ví, 
ale bez problému by se tam dalo vysílat. To moc potěšilo, a tudíž bylo načase si nalít 
trochu čistého vína…tedy co to kecám …jemně zakaleného burčáku který jsem si 
přivezl na občerstvení a doplnit to dobrým kusem žvance. Po občerstvení jsem ještě 
sednul k radiu a párkrát dal výzvu. Udělal jsem několik spojení,  F, DL, OK. Po chvíli 
jsem to vypnul a šel se věnovat burčáku a posezení u krbových kamen, která 
příjemně hřála.
V sobotu jsem si před závodem malinko schrupnul neb vše bylo připraveno ke startu.
Závod jsem rozjel včas a spojení hezky přibývala. Jenže asi po 1,5 hod závodu 
najednou blik a byl jsem bez proudu. Vypadlý jistič, který jsem v týdnu před závodem 
vyměnil za nový neb už několikrát vypadl a zdál se již silně použitý. Ale i nový jistič 
vypadl. Vypnul jsem tedy všechny spotřebiče a šel nahodit jistič. Chvíli trvalo, než 
jsem vše zase pozapínal a mohl začít vysílat. Asi po necelé hodině se to opakovalo a 
to už jsem byl nervózní a přemýšlel jsem čím to je. Na nic jsem nepřišel, a tudíž jsem 
šel znovu vysílat a doufal, že se to už nebude opakovat. 



Ale doufal marně neb asi za půl hodiny opět bez proudu ale tentokrát jsem si všimnul 
v rozvaděči, že v podružném elektroměru se blýsklo a hned jsem se zaradoval, že 
závada byla objevena. Tak hurá pro nářadí a baterku a odpojit podružný elektroměr. 
Bylo skoro už tma a dělal jsem to pod proudem, takže to chvíli trvalo, ale povedlo se. 
Nakonec jsem nepochopil, ani proč ten historický elektroměr tam vlastně je když 
stejně neměří.
Celá tato oprava zabrala asi 45 min., ale poté už byl klid a vše běhalo jako po 
drátkách. Večer v sobotu se k větru ještě přidal vydatný déšť a kopec se schoval do 
hustých mraků  které se svižně převalovaly přes kopec. Viditelnost cca 20m. Hned se 
to projevilo na počtu a délce spojení. Někdy kolem 2 hod. našeho času to jak se říká 
uhnilo úplně a na pásmu bylo slyšet pár silných stanic a ani do deníku nic 
nepřibývalo tak jsem se rozhodl, že půjdu spát. Původně z naplánovaných tří hodin 
se spánek protáhl na pět hodin a někdy kolem 7 hod jsem zase zasednul k rádiu a 
začal hulákat CQ CQ CQ contest…..
Venku počasí stále mizerný mraky, déšť vítr a znatelné ochlazení ale kupodivu na 
výzvu přišlo několik pěkných DXů ..G3XDY=825km, několik PA z JO11 a JO22. To 
mně překvapilo vzhledem k počasí. Ale pak už pomalu začal stoupat i hodinový 
průměr a zkrátka bylo stále co dělat. Počasí se kolem poledne umoudřilo, přestalo 
pršet vyjasnila se obloha a dokonce i vysvitlo sluníčko. Do konce závodu už 
nezbývalo dlouho a hezky čas naplňovalo jedno spojení za druhým. Závod skončil na 
394 QSO a 120814 bodů. Report ze závodu níže.
V závodě jsem ještě několikrát zapnul druhé rádio, kde jsem měl 23cm (10W+35el. a 
25m coaxu). Omlouvám se klukům z OK1KFH kterým jsem slíbil spojení na 23 cm 
později, ale oni už se neozvali a já zapomněl. Tak snad příště. Vzhledem k tomu že 
mi šlo o výsledek na 70cm tak jsem na 23cm byl opravdu jen chvíli a udělal jen 
stanice, který slyšel.  Celkem 9 QSO.
Po závodu opět chvilka odpočinku poté odeslat hned deníky zamknout a skočit do 
auta a hurá k domovu. Mám to o hodně jednodušší neb nemusím nic balit, skládat a 
uklízet. Ale zase abych to neměl tak jednoduchý zjistil jsem, že celou sobotu a neděli 
jsem měl zapnutý klíček v zapalování a zapnutá klimatizace a rádio udělalo 
s baterkou své, takže ani škrt. Tak poprosit Láďu půjčit nabíječku a aspoň malinko 
baterku oživit. Stejně to trvalo chvíli déle, a proto se odjezd z kopce prodloužil až na 
21.30h. Aspoň se lépe jelo, nebyl skoro žádný provoz.

Všem děkuji za spojení a těším se na příští rok, kdy se budu hlavně soustředit na 
pásmo 70cm.

73 Honza OK1XFJ







TOP 10
------------------------------------------
 1. G3XDY        JO02OB       826 km
 2. M2F              JO01QD      799 km
 3. F5REF/P       JN19BC      758 km
 4. UR7D           KN18JT      753 km
 5. F6HMQ        JN18GP      740 km
 6. IK4WKU/6   JN63IL       723 km
 7. YU7A           KN05BW   722 km
 8. F1TDO        JN25LX      719 km
 9. F6DQZ        JN19NE      685 km
10. I4CIV         JN63FX      668 km



4 x 13 el.



4 x 14 el.



8 x 6 el.



Znacka          : OK1XFJ
Contest          : UHF contest 2012
Datum           : 2012/10/06
QTH              : Dylen
WW Lokator : JN69GX
Nadm. vyska: 940 m
Pasmo           : 432 MHz
Kategorie     : single
LOG             : Atalanta Locator ver. 12.23
 
Pocet QSO  : 394 
- Dvojita  : 0 
- Chyby    : 0 
------------
Platna QSO : 394 

Soucet bodu: 120 814 
ODX        : G3XDY v JO02OB na 826 km

Pocet DXCC : 17 
DXCC :218xDL( 56154)       73xOK( 12319)       14xOM(  6335)      
             13xF (  7485)       13xHB(  6093)       12xI (  7135)      
              9xPA(  5118)        9xS5(  4091)        9xSP(  3947)      
              8xOE(  2377)        5x9A(  2591)        3xHG(  1692)      
              3xON(  1773)        2xG (  1625)        1xSM(   604)      
              1xUR(   753)        1xYU(   722)      
  

Pocet WWL  : 74 
WWL : 27xJN69   24xJN58   20xJO60   17xJO51   16xJO61   15xJO70  
             14xJO50   13xJN89   12xJO31   12xJN48   10xJO62   10xJO41  
             10xJO30   10xJN49    9xJO42    8xJN59    8xJN47    8xJN37  
              7xJO40    7xJN99    7xJN57    6xJN88    6xJN86    6xJN79  
              5xJO90    5xJO53    5xJO52    5xJN68    4xJO71    4xJO44  
              4xJN98    4xJN76    4xJN67    4xJN55    4xJN39    3xJO80  
              3xJO43    3xJO32    3xJO22    3xJN97    3xJN77    3xJN36  
              2xJO20    2xJO11    2xJN87    2xJN85    2xJN65    2xJN64  
              2xJN63    2xJN44    2xJN38    2xJN29    2xJN19    1xKN18  
              1xKN09   1xKN08    1xKN05    1xJO81    1xJO73    1xJO65  
              1xJO63    1xJO33    1xJO23    1xJO21    1xJO10    1xJO02  
              1xJO01    1xJN78    1xJN75    1xJN66    1xJN45    1xJN27  
              1xJN25    1xJN18  



WWL map    :
ｳ                               JO65                ｳ           
ｳ                     JO44                          ｳ           
ｳ           JO23 JO33 JO43 JO53 JO63 JO73           ｳ           
ｳ JO02      JO22 JO32 JO42 JO52 JO62                ｳ           
ｳ JO01 JO11 JO21 JO31 JO41 JO51 JO61 JO71 JO81      ｳ           
ｳ      JO10 JO20 JO30 JO40 JO50 JO60 JO70 JO80 JO90 ｳ           
ﾅﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾅﾄﾄﾄﾄ
ﾄﾄﾄﾄﾄﾄﾄ
ｳ      JN19 JN29 JN39 JN49 JN59 <QTH>JN79 JN89 JN99 ｳ KN09      
ｳ      JN18      JN38 JN48 JN58 JN68 JN78 JN88 JN98 ｳ KN08 KN18 
ｳ           JN27 JN37 JN47 JN57 JN67 JN77 JN87 JN97 ｳ           
ｳ                JN36           JN66 JN76 JN86      ｳ           
ｳ           JN25      JN45 JN55 JN65 JN75 JN85      ｳ KN05      
ｳ                     JN44      JN64                ｳ           
ｳ                               JN63                ｳ           

QSO v QRB
----------------
      < 100  45x
  100 - 199  79x
  200 - 299  89x
  300 - 399  54x
  400 - 499  75x
  500 - 599  27x
  600 - 699  17x
  700 - 799  7x
  800 - 899  1x
  900 - 999  0x
      > 999  0x
----------------
        ALL  386
Hodina QSO   Body  Pr.  DX  Znacka          S  SV   V  JV   J  JZ   Z  SZ
-------------------------------------------------------------------------
14-15   54  12316  228  582 TM9FT           6   1   9   8   8   9   6   7
15-16   29   8182  282  604 SK7MW           9   -   2   1   2   9   4   2
16-17    9   2788  309  632 ON4LDP          -   -   3   1   1   1   2   1
17-18   35   8367  239  592 DH1TS/P        12   5   -   -   3   5   2   8
18-19   35  13311  380  723 IK4WKU/6        -   1   2   5   7   7   8   5
19-20   26   7535  289  740 F6HMQ           -   3   8   -   4   2   5   4
20-21   22   7164  325  637 HB9BZA          4   1   1   1   4   3   5   3
21-22   17   5094  299  753 UR7D            4   2   5   1   -   1   1   3
22-23    9   2296  255  532 F6KUP/P         1   -   -   3   -   3   2   -
23-24    5   2277  455  626 I2FHW           -   -   1   -   -   1   2   1
00-01    1    298  298  298 DL2OBO          -   -   -   -   -   -   -   1
05-06    9   4664  518  826 G3XDY           -   -   1   1   -   1   5   1
06-07   18   6219  345  799 M2F             3   1   -   -   1   -   5   8
07-08   18   5273  292  629 F6HGC           1   -   3   1   -   3   4   6
08-09   13   2789  214  402 OK2C            1   -   6   1   -   2   1   2
09-10   17   5849  344  662 IK1HWG          1   1   1   -   -   7   3   4
10-11   17   5931  348  645 OM0CS           1   1   5   3   2   -   2   3
11-12   20   7048  352  663 I4TSB           1   1   7   2   2   3   2   2
12-13   17   6107  359  722 YU7A            2   1   3   6   1   3   -   1
13-14   23   7306  317  484 DF7JU           1   1   8   5   1   3   1   3
-------------------------------------------------------------------------
Celkem 394 120814  307  826 G3XDY          47  19  65  39  36  63  60  65


