
Ukázka QSL lístku naší klubové stanice (rub a líc), které jsou odesílány za spojení, nově i z roz-
hledny na vrcholu Haniperku.

Ukázka záznamů SSTV z vesmírné stanice ISS  
příležitostně vysílané k významným výročím 
z oboru kosmonautiky.  Na frekvenci 145,800 MHz
se podařilo  toto vysílání zachytit v říjnu 2020.



Letošní úspěchy z radioamatérských závodů v regionu IARU (cca EU).

stanici OK1KFB
za 2. místo
kategorie 435 MHz MULTI LP
2. subregionální závod 2020
72 QSO, 11631 bodů

27.10. 2020

stanici OK1KFB
za 3. místo
kategorie 435 MHz MULTI LP
3. subregionální závod - Polní den na VKV 2020
141 QSO, 30812 bodů

27.10. 2020



Počítacové zpracování výsledků radiomatérských závodů (naše 2. a 3. místo) v subregionálních 
závodech konaných v letošním roce.



Údržba s menší rekonstrukcí anténní soustavy mobilního vysílače.

Počítacové zpracování výsledku IARU - Region I VHF závod 145 MHz SINGLE (vedoucí operá-
tor OK1UVH Martin 15. místo)



Identifikační karta (2020) a upomínková plake-
ta z 27. ročníku setkání radioamatérů pořáda-
ného společně s OK1OFP. 

Ilustrační foto z konání 27. ročníku setkání radioamatérů na Pražáku.



Ilustrační foto z provozu v objektu radiovozu na Haniperku v roce 2020. Na snímku vlevo dole 
inovovaný ukazatel nasměrování soustavy antén (práce Jirky OK1VTJ).



Pozdrav z kopce
Drtivá většina z vás, milí čtenáři, jistě zaregistrovala, že před rokem nedale-
ko Vodňan „vyrostla“ na Svobodné hoře nová rozhledna. Mnoho z vás také 
ví, že byla pojmenována podle často používaném historickém názvu této 
hory – Haniperk. Málokdo však ví, že pár metrů od ní je již více než třicet let 
bývalý vojenský radiovůz, který po celou tu dobu slouží jako mobilní praco-
viště nám – vodňanským radioamatérům. Každoročně zde probíhají závody 
v pásmu VKV pod klubovou značkou OK1KFB, přičemž těchto „radioklání“ 
je několik v průběhu roku a naše účast bývá nejméně na třech z nich. Jed-
notliví členové našeho klubu ve své mluvě často používají slovní spojení 
– „pojedeme na kopec“. A když jsme se loni v květnu dostavili k naší „bou-
dě“, ukázalo se, že na kopci už nebudeme sami. V minulosti sem tu a tam 
zavítali nějací turisté, které sem přivedla žlutá značka z Bavorova, ale najed-
nou se objevila stavební technika a hromady materiálu na novou stavbu. A tak jsme, i díky dotaci města Vodňa-
ny, opravili interiér i exteriér naší „boudy“, aby co nejméně narušovala okolí rozhledny. Dílo se podařilo, takže ve 
dnech, kdy závodíme, běžnému návštěvníku rozhledny je nápadná jen vysoko vysunutá soustava antén. Možná 
si také všimne velkého kanystru s vodou a pokud přichází od Vodňan, tak těsně před vrcholem slabě uslyší běží-
cí elektrocentrálu skrytou v houští. V letošním roce při našich závodech byla řada návštěvníků rozhledny přímo 
seznámena s radioamatérskou činností. Tento rok se také během diskuzí v „boudě“ zrodil další zajímavý nápad. 
A sice nabídnout návštěvníkům rozhledny prostřednictvím nových IT technologií informaci o aktuální teplotě na 
vrcholku hory. Slovo dalo slovo a Pavel, hlavní strůjce a realizátor tohoto nápadu, začal se stavbou dálkového čidla, 
které navíc doplnil o měřění vlhkosti. Zajistili jsme možnost digitální komunikace čidla s internetovými stránkami  
a po počátečních problémech se stavbou a nastavením může dnes náš radioklub nabídnout zájemcům informaci  
o teplotě a vlhkosti. Najdete ji na stránkách www.rozhlednahaniperk.cz včetně zobrazení nejnižších a nejvyšších 
naměřených hodnot aktuálního dne, přičemž aktualizace aktuálních hodnot je ve 40 minutových intervalech. Stránky 
jsou také doplněny odkazem na mapu s umístěním rozhledny a na stránky našeho klubu.

„Z kopce“ vás zdraví členové vodňanského radioklubu OK1KFB

Vnitřek a vnější úprava radiové sondy – teplota a vlhkost na vrcholu Svobodné hory. 


