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Váení radiamatéøi!

Váení pøátelé!

Po mnoho let je sborník pøíspìvkù neoddìlitelnou souèástí
Holických setkání radioamatérù.

Èas oponou trhnul, jak øíká klasik, ubìhl rok a máme zde událost na kterou mnozí èekají  MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ
RADIOAMATÉRÙ HOLICE 2005.

I v letoním roce pro vás pøipravilo vydavatelství odborné
literatury BEN  technická literatura, za pøispìní vech, kteøí byli
ochotni se podìlit o své zkuenosti, dalí roèník tohoto sborníku. Doufám e i letoní výtisk bude pro vás ètenáøe zajímavou
a pøínosnou vzpomínkou na nae setkání a stane se rádcem
pro vechny, kteøí se zabývají konstrukcí zaøízení èi stavbou antén
a pøíruèkou pro ty, kteøí se setkají bìhem radioamatérské èinnosti s nìjakým problémem.
Zároveò chci touto cestou vyzvat vechny kteøí myslí e jejich pøíspìvek by mohl být souèástí dalího roèníku Holického
sborníku, aby neváhali a své pøíspìvky, nápady a podnìty zasílali vèas na adresu vydavatele.
Sborník si píete sami a bude tedy takový, jaký si ho udìláte.

David mejdíø, OK1DOG
øeditel setkání

Rok 2005 je pro nás do jisté míry pøelomový. Pro èleny ÈRK
tím, e koncem roku 2004 bylo zvoleno nové vedení naí radioamatérské organizace a pro vechny spoleènì zásadní zmìnou
legislativy, která upravuje a øídí nae konání a jednání. Zmìny
nebývalé a natolik významné, e v prùbìhu jejich projednávání
docházelo k mnoha diskuzím a ostrým názorovým støetùm.
Dochází k zásadní zmìnì struktury a náplnì radioamatérských tøíd. Místo zaité hierarchie odstupòovaných tøíd A-B-C-D
jsou ustanoveny jen tøídy dvì A a N, navíc dochází k výrazné
zmìnì poadavkù na znalosti potøebné ke sloení zkouek. Nejvíc diskutovaný problém, bylo vyputìní zkouky ze znalostí
telegrafní abecedy, která byla døíve nutná k provozu na KV.
Je jetì brzo na hodnocení významu tìchto znìn, ale pevnì
doufám, e vechny tyto zmìny se promítnou pøíznivì a poèty
zájemcù o ná pìkný a bohulibý koníèek rychle porostou. K tomu
zajisté pøispìje i tradièní mezinárodní setkání vech radioamatérù a jejich pøíznivcù, které poøádá zkuený tým OK 1 KHL.
Setkání v Holicích se stalo událostí, kterou navtíví tisíce pøíznivcù radioamatérského vysílání z domova i zahranièí. Jsem
pøesvìdèen, e ve probìhne na tradièní výborné úrovni, k èemu jistì pøispìje i návrat do tradièních výstavních prostor 
sportovní haly.
Úroveò setkání dotváøí i úèast firem prodávající sortiment zaøízení, komponent a veho potøebného pro realizaci radioamatérského vysílání. Tìm, kteøí se letoního setkání zúèastní, chci
jménem vech podìkovat, protoe bez jejich úèasti by setkání
nemìlo tu správnou atmosféru.
Holické setkání by nemohlo dosáhnout své tradièní výborné
úrovnì, kdyby nebylo vynikající spolupráce s vedením mìsta, které
nejen morálnì, ale i zcela prakticky pomáhá pøi vytvoøení fungujícího zázemí setkání. Jako nadstandardní povauji monost vyuít
pro potøeby setkání rekonstruovanou Sportovní halu. Dìkuji jménem ÈRK Radì mìsta a zejména starostovi panu Mgr. Ladislavu
Effenberkovi za trvalou podporu aktivit radioklubu OK1KHL.
Pøeji vem úèastníkùm letoního setkání HOLICE 2005 z domova i zahranièí pøíjemný a nièím nezkaený pobyt a mnoho
neopakovatelných záitkù pøi osobních setkáních radioamatérù
z celého svìta.
Ing. Jaromír Vole, OK1VJV
pøedseda Èeského radioklubu
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Prosíme erudované radioamatéry, síbíèkáøe a irí technickou
veøejnost, aby pøispìli svými èlánky a zkuenostmi na sestavení
Sborníku 2006. Pøíspìvky mùete i v pøedstihu posílat do naí redakce,
nejlépe e-mailem na adresu redakce@ben.cz. Jenom pøipomínáme:
obrázky k èlánkùm dodávejte také samostatnì jako soubory TIF, JPG,
PDF, BMP apod., nikoliv napø. pouze jako vloené do dokumentu, jeliko
tím trpí jejich výsledná kvalita. Tím, e nyní vydáváme Sborníky jako
nakladatelství sami, rádi bychom autory odmìnili nejen autorským
výtiskem Sborníku, ale i jedním výtiskem libovolné knihy z naí produkce
dle vlastního výbìru kadého autora-pøispìvatele.

Chtìli bychom podìkovat èasopisu uivatelù CB a PMR radiostanic
Výzva na kanále 26.56527.405 MHz (jmenovitì paní Vohralíkové)
za poskytnutí nìkterých pøíspìvkù.
redakce BEN

Tak jako kadoroènì sponzoruje nae nakladatelství BEN  technická literatura vydání tohoto
Sborníku. V této tradici pokraèujeme ji od poèátku devadesátých let, nebo si myslíme, e
podporujeme správnou vìc, jinak by cena tohoto Sborníku byla témìø dvojnásobná.

Sborník pøíspìvkù HOLICE 2005
Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2005

Z autorských pøíspìvkù sestavili:
Svetozar Majce OK1VEY, Libor Kubica.
Èlánky neproly jazykovou úpravou. Za obsah pøíspìvkù ruèí autoøi.
Vydalo nakladatelství BEN  technická literatura, Praha 2005
1. vydání
Vedoucí nakladatelství Libor Kubica
Vedoucí redakce a DTP Hana Züglerová
Obálka
layout Libor Kubica
fotografie na titulní obálce Rostislav Kalousek, OK1DXF
Sazba a layout Jan Paroulek
Tisk Marten, s. r. o.
Adresa této knihy na Internetu:
http://shop.ben.cz/120876

http://www.ben.cz

2

objednací èíslo
ISBN
doporuèená cena

120876
80-7300-179-9
90 Kè

Sborník pøíspìvkù  Mezinárodní setkání radioamatérù HOLICE 2005

