
● OL19CAMP - YOTA Subregional camp - Zážitkový víkend s Českým radioklubem

Už od roku 2014 posílá Český radioklub
své zástupce na letní tábory Youngsters
On The Air.  Každoročně tak naši  mladí
hamové  reprezentují  OK  značku  na
tradičním  mezinárodním  setkání
radioamatérů  do  25  let  s  programem
uzpůsobeným  přesně  na  míru
nadšencům do radiových vln. 

Postupem času se začal program YOTA z
dílny  IARU  rozrůstat  a  mimo  velkých
letních kempů s každoroční účastí více
jak 20 států začaly vznikat i komornější

a časově kratší  setkání mladých zájemců o vysílání z menších geografických oblastí – tzv.
„subregional campy“ (Nordic on the air 2018, Itálie 2018, Německo 2019, Nordic on the air
2019).  Nám se tato  možnost  zalíbila  a  během letošního léta padlo rozhodnutí,  že  se  do
organizace  subregionálního  YOTA  kempu  pustí  i  Český  radioklub  s  tím,  že  akci  nabídne
českým, slovenským a polským dětem. Příprav se zhostili členové komise pro mládež v čele s
Martinem OK1VHB a Líbou OK1LYL.

Po  necelých  třech  měsících  vymýšlení
programu,  hledání  ideálního  ubytování
pro  přibližně  30  účastníků  a
shromažďování  všeho  potřebného
materiálu nastal očekávaný den. V pátek
27.  září  se  těsně  před  16.  hodinou
nahrnuly  do  vestibulu  Rekreačního
střediska  Vyhlídka  Blanko  první  zvědavé
děti. Většina z nich byla radioamatérstvím
nepolíbena, koncesi mělo jen pár výjimek
(z 18 účastníků 4 koncese).

Po
výborné  večeři  jsme  se  s  dětmi  přesunuli  do
společenské  místnosti,  kde  byla  akce  oficiálně
zahájena  úvodním  slovem  Martina  OK1VHB  o
základech  radioamatérství  a  HAM  spiritu.  Dalším
bodem programu byla interaktivní přednáška na téma
„Úvod do radioamatérského provozu a základů šíření
radiových  vln“.  Na  konci  dne  už  každý,  alespoň  v
nejnutnějších  rysech,  rozuměl  základním  principům
potřebným pro usednutí k radiostanici, a po 22. hod
SEČ nic  nebránilo  tomu,  aby  vyjela  na  80 m značka
OL19CAMP.  Nutno  říci,  že  tak  obrovské  a  upřímné
nadšení dětí z jejich první výzvy a prvního QSO jsme



opravdu  nečekali.  Zájemci  se  přetahovali  o  mikrofon  ještě  dlouho  po  vyhlášení  konce
pátečního programu. 

Děti byly tak nadšené, že už v 6 hodin ráno čekaly u rádia s hláskovacími tabulkami v ruce,
které si šeptem přeříkávaly. Po snídani jsme se pustili do dopoledního sobotního programu.
Bylo připraveno celkem 5 workshopů:

1) Teorie honu na lišku, kde Martin OK1VHB připravoval účastníky na odpolední tajný
výlet,  při  kterém samozřejmě hledání  „ztroskotaného letadla“ v podobě schované
lišky nemohlo chybět,

2) Výroba J-pole antény na 2 m, kde s Jindrou OK1NOR procvičili manuální zručnost, 

3) Základy elektrotechniky a SDR s Vláďou OK2ZKR, který přivezl několik stavebnic
ELEKTRONIK a doma vyrobené SDR KV zařízení,

4) Vysílání  přes  geostacionární  satelit QO-100 s  Leem OK2UUJ,  který  do Blanska
dovezl kompletní set-up,

5) Základy DX provozu, DXCC a závodění s Honzou OK1JD, který děti začal pomalu
individuálně připravovat na velký večerní OFF-air contest. 

Účastníci, rozdělení do skupin, tak měli  možnost opět prohloubit své vědomosti v oblasti
HAM rádia.

Po obědě  děti čekala  tajná  cesta  po stopách  ztroskotaného  letadla  vysílajícího  žádost  o
záchranu. Každý účastník obdržel přijímač a jeho úkolem bylo dostat se co nejdřív k vysílači,
který byl schovaný ve vzdálenosti přibližně 3 km v lese nedaleko rozhledny na kopci Podvrší.
Přestože na kótu vedla hezká lesní cesta, děti samozřejmě zvolily přímý směr za signálem a
rozhodly se, že se budou prodírat lesním porostem. Výlet se tak oproti očekávání poněkud
časově protáhl. Poté, co jsme se úspěšně všichni setkali u rozhledny a snědli svačinu, začala
ukázka SOTA provozu. Jako OL19CAMP/p jsme udělali cca 50 QSO. Slovenský team leader
Ondrej OM4DW s dětmi vyzkoušel SOTA provoz na 2 m s jedním z dopoledne vyrobených J-
pólů. Výška rozhledny byla znát a aktivita na 145.500 MHz překvapila.

Bohužel  nám při  zpáteční  cestě nepřálo
počasí  a  na  hotel  jsme  přišli  celí
promočení,  a  tak  ta  zodpovědnější  -
ženská  -  část  organizačního  týmu  (Líba
OK1LYL,  zdravotnice  Irena  OK1OVI  a
Martina  OK2YLQ)  rozhodla  o  zrušení
jakýchkoliv dalších sobotních venkovních
aktivit,  i  když  pro  děti  byla  původně
připravena noční hra. Nevadí, snad někdy
příště!  Po  teplé  večeři  nás  čekala
prezentace Martiny OK2YLQ o aktivitách
YOTA s fotkami z letošního letního tábora
v Bulharsku. 

Večer přišel na řadu několikahodinový intenzivní nácvik závodního provozu, neboť vrcholem
celého  dne  byl  oblíbený  a  s  akcemi  YOTA  neodmyslitelně  spojený  OFF-AIR  contest
(radioamatérský závod,  ve kterém závodníci  místo vysílačů používají  pouze své hlasivky a
místo ladícího knoflíku jen rychlý přesun mezi jednotlivými kmitočty - židlemi). Klobouk dolů!



Nikdo jsme nečekali, že děti, které ještě v pátek netušily, kdo je to radioamatér, budou v
sobotu večer schopny dělat samostatně bez pomoci 3 spojení za minutu. 

Poslední  den  jsme  zahájili  prezentací  o  PMR,  která  předcházela  cvičnému  PMR  závodu.
Zkušenosti z předchozího dne a cvičného OFF-air contestu byly znát a byla radost závodníky
sledovat, jak se statečně prali s rušením. Jistě si dokážete představit, jaké QRM při účasti více
jak  20  stanic  na  osmi  kanálech  a  při  neodolnosti  turistických  PMRek  vznikalo,  když  byli
účastníci rozeseti pouze v areálu hotelu, tedy v okruhu cca 200 m…

Po obědě nás navštívil Petr OK2ULQ a ve
své prezentaci seznámil účastníky s druhy
DX provozu na VKV a mikrovlnách. Téma
děti  zaujalo  a  následoval  nespočet
praktických dotazů z publika.

Víkend jsme zakončili předáním diplomů a
cen za výsledky v OFF-air contestu a PMR
závodu.  Následovalo vyhlášení  soutěže o
nejhezčí QSL lístek, do které se děti mohly
zapojit  kdykoliv  během  víkendu.  Soutěž
vyhrál Vojta Slovjak, což znamená, že jeho
výherní QSL lístek bude vytištěn a rozeslán

via bureau všem, kteří udělali se stanicí OL19CAMP spojení.

OFF-AIR contest

Kategorie koncesionáři Kategorie nekoncesionáři

1. Alžbeta OM1DP 37 QSO 1. Tonda Čapek 37 QSO
2. Braňo OM1BD 35 QSO 2. Vojta Slovjak 33 QSO
3. Martina OK2YLQ 34 QSO 3. Petr Axman 32 QSO

PMR závod

Kategorie koncesionáři Kategorie nekoncesionáři

1. Braňo OM1BD 27 QSO 1. Matyáš Odehnal 29 QSO
1. Fabien OK1GAL 27 QSO 2. Tonda Čapek 28 QSO
3. Alžběta OM1BD 19 QSO 3. Vojta Slovjak 26 QSO

Zážitkový  víkend  je  již  minulostí  a  myslím,  že  se  více  než  vydařil.  Zúčastnilo  se  ho  18
účastníků ve věku 10 – 18 let z OK a OM (z SP nakonec bohužel nikdo nedorazil) a 9 lektorů.
Poděkování  patří  všem  sponzorům  –  IARU  R1,  Schrack  Technik  a  GES  Electronics,  Leovi
OK2UUJ  a  Vláďovi  OK2ZKR,  kteří  se  nabídli,  že  dětem připraví  workshopy a  pomohou v
průběhu akce s realizací programu, Petrovi OK2ULQ za nedělní přednášku, zdravotnici Ireně
OK1OVI a v neposlední řadě všem členům organizačního týmu a stanicím, které ochotně
volaly i několikrát po sobě značku OL19CAMP, díky čemuž děti navázaly celkem 152 QSO. 

Martina OK2YLQ


