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STRUČNÁ SPRÁVA O ÚČASTI ARES SKUPINY 
Z KOŠICKÉHO KRAJA NA IARU CVIČENÍ  KRÍZOVEJ  

KOMUNIKÁCIE „GLOBAL SET 03 MAY 2008“ 
 
 
Členovia novo vznikajúcej  skupiny SZR - ARES za  Košický kraj sa zúčastnili  cvičenia 
„GLOBALSET MAY 2008“, ktoré vyhlásila IARU Region 1 na deň 3. mája 2008 z pracovísk 
rádioklubu  OM3VSZ v Čani pri Košiciach. Do tejto akcie sa zapojili   Vlado Ludrovský 
OM3TWM – vedúci rádioklubu  OM3VSZ, Stano OM8AXU – krajský koordinátor ARES za 
košický kraj, Martin Baran OM8ARK. Rado Šolc OM3WYE ako aj Ivan Marko - zatiaľ bez  
licencie. Rádioklub OM3VSZ disponuje viacerými vysielacími zariadeniami ako aj anténami 
na všetky  amatérske pásma.  Bolo  možné  pracovať na 5 pásmach  avšak len z troch 
pracovísk  kvôli spriahnutiu niektorých antén na spoločných stožiaroch. Nakoniec sme sa 
rozhodli, že sa obmedzíme na prácu na 3  nižších pásmach  80m, 40m a 20m, keďže  vyššie 
pásma  17m a 15m  mali v danom čase menšie šance na úspech kvôli podmienkam šírenia  
a bola tu navyše obava, že  časovo nestihneme v relatívne krátkom čase od 18:00 do 22:00 
UTC odsledovať dianie na piatich pásmach. 
 
Jednotlivé pracoviská boli nakoniec vybavené nasledovne: 
 
80m 
TRX:  KENWOOD TS 480 – 100W , ANT:   slopery prepínané do 4 svetových strán 
 
40m 
TRX: YAESU FT 897 – 100W, ANT: 3  el. monoband YAGI rotátorom 
 
20m 
TRX YAESU FT 2000 - 100W, ANT:  6 el. monoband YAGIBEAM s rotátorom 
 
Napájanie všetkých pracovísk bolo zo siete a pracovalo sa so základným výkonom 100 W , 
aby sa vyhovelo podmienkam testu.  Koncové stupne 1kW, ktoré má rádioklub OM3VSZ 
k dispozícii, tento krát ostali nevyužité. 
 
Keďže v rádioklube je urobený centrálny  rozvod antén, nebol problém  priradiť  pre 
jednotlivé TRX a pracoviská  zvolené  antény.  Trošku nás potrápil úplne nový Kenwood 
TS480, s ktorým sme spočiatku nevedeli pracovať (nešlo PTT)  a jeho majiteľ – Vojto 
OM8AW bol momentálne na II. subregionále na  Kojšovej holi.  TRX bol totiž zakáblovaný 
na riadenie z PC a my sme nevedeli s ním pracovať v tomto režime. Pretože nebolo času sa 
ešte aj oboznamovať s riadením tohto transcievera  cez PC, prišiel na rad návod  a tak sme ho 
prepojili  do základnej zostavy a mohli sa začať pokusy s vysielaním. Keďže sme mali 
k dispozícii aj pripojenie na internet a sprevádzkoval som na  PC sledovanie  80m a 40 m 
pásme cez SDR prijímač na univerzite v holandskom meste TWENTE  ( pozri WWW stránku 
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/)  , mohli sme si skúsiť, či sa počujeme v Holandsku. Na 
40m pásme sme sa počuli, na 80m pásme nie a preto sme mali obavy, či sme naozaj 
s Kenwoodom OK v éteri. Začali sme preto na pásme pokusne volať miestne stanice. Ozval sa 
nám Stano OM8AQ ako aj rádioamatér (značku som nezachytil) z Devínskej Novej Vsi. 
Obaja nám  potvrdili, že signál na 80m je OK a tak sme sa upokojili, že TS480 nám pracuje 
a GLOBALSET test sa môže začať. 
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Od 18:00 UTC sme už sedeli na jednotlivých pracoviskách a spočiatku sme monitorovali 
dianie na pásme a hľadali sme stanice, ktoré volali „CQ GLOBALSET“. Ja som  pracoval na 
80m pásme, Martin OM8ARK pracoval na 40m pásme a Vlado OM3TWM na 20m pásme. 
Keď spočiatku  nebolo na všetkých pásmach nič počuť, Vlado pre kontrolu obehol všetky  tri 
pracoviská a skúšal  robiť spojenia, ale bez väčšieho úspechu. Nakoniec  ako prvý ešte počas 
prvej hodiny testu uskutočnil na 20 m spojenie  so stanicou  SU1KM/D ( Egypt). Rovnako aj 
Martin urobil na 40m pásme  prvé spojenie so stanicou  F6GIN/D ešte pred koncom prvej 
hodiny. 
 
 
Test na pásme 80M 
 
Na 80 m  v okolí CoA frekvencie 3760 kHz bolo pomerne rušno – boli to však  rôzne 
pomerne silne nemecké a talianske stanice, ktoré sa voľne bavili na pásme a pod touto 
frekvenciou  bolo navyše silné QRM  rôznymi interferenčnými hvizdmi. Prvú hodinu som nič 
zaujímavé – týkajúce sa GLOBALSET testu nezapočul a na volanie výzvy som ešte nenašiel 
odvahu – pracoval som vlastne prvýkrát na KV zariadení s výkonom 100W a poriadnou 
anténou. V druhej hodine testu som už bol trochu zorientovaný na pásme  a  po dlhšom  
hľadaní  som našiel pomerne dobre počuteľnú  poľskú stanicu SP0PZK/D. Najprv som musel 
dlho čakať na  preberanie správ od iných staníc, ale nakoniec som sa  dopracoval k prevzatiu 
prvej správy od  tejto stanice. Potom som musel zas trochu počkať, kým sa mi podarilo 
odovzdať tej istej stanici  svoju prvú správu. 
V ďalšom  priebehu testu som prelaďoval po pásme a hľadal  komunikáciu  charakteristickú 
pre tento test – odovzdávané  reťazce znakov oddeľované  znakom / (Slash). Okrem rôznych 
amatérskych  staníc pracujúcich mimo testu a rušenia bolo  len málo čo počuť. Zmenil som 
taktiku a na vhodnom mieste som začal volať aktívne výzvu do testu, ale bez úspechu. Po 
čase som našiel iné silné poľské stanice a im som predal dalšie dve  primárne správy. Súčasne 
som započul  aj  komunikáciu poľských staníc s HQ stanicou  OF3F/D, na ktorú už bol taký 
malý pile up. Pripravil som si správu od OM3KWZ  prijatú  via  SP0PZK na začiatku testu  
a vo vhodnom okamžiku som zavolal. Na moje prekvapenie ma OF3F/D okamžite zobral 
a keďže v tej chvíli vystúpili aj dobré podmienky, počuli sme sa na chvíľu skvele a OF3F/D  
prijal moju správu okamžite bez nutnosti opakovania. Mal som z toho veľkú radosť. 
 
Po 20:00 UTC sa situácia ešte viac zhoršila, nakoľko začal  ARI Contest  a pribudlo viacero 
staníc volajúcich CQ Contest.  Za tejto situácie už som takmer nepočul žiadnu stanicu 
volajúcu v našom  teste. Napriek tomu sa mi zas podarilo nájsť  ďalšie  poľské stanice 
SP9KSP/D a opäť SP0PZK/D a vymeniť si s nimi ďalšie  správy, ktoré potrebovali ešte jedno 
„VIA“.  Nakoniec sa  objavila pomerne s dobrým signálom stanica OL4HQ s ktorou som si 
vymenil ďalšie 2 správy. Jedna z nich už mala 2 x VIA a už mala byť poslaná na HQ.  Preto 
som sa rozhodol, že tu správu  musím v poslednej časti  testu  stoj čo stoj odoslať na OF3F/D.  
Hľadal som opäť túto stanicu  v blízkosti CoA frekvencie a nakoniec som ju na veľkú radosť 
započul. Musel som ale počkať, kým prevzala správy od predošlých staníc a potom  som 
zavolal ja. Stanica OF3F/D ma tento krát zobrala až asi na  tretí pokus a signál už nebol taký 
dobrý ako pri našom prvom kontakte, preto som musel  správu opakovať, aby bola prevzatá v 
poriadku. 
 
V tomto čase 20 minút pred koncom testu  som mal vyslané  štyri primárne správy a prijaté 
a ďalej odoslané  4 cudzie správy, z toho  dve správy prijala  HQ stanica  OF3F/D.  Za daných 
podmienok rušenia som už preto ďalej  nevolal  svoju výzvu ( mohol som poslať ešte 2 
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správy) a len som skúšal  počúvať, či niečo zaujímavé nebudem počuť. Bolo to však veľmi 
slabé – opäť iba poľské stanice, s ktorými som už pracoval. 
 
Test na pásme 40M 
 
Martin OM8ARK obsluhujúci FT 897D je tiež nováčik na KV ako ja. Na tomto úzkom pásme 
mal ešte väčšie problémy s rušením ako tomu bolo na 80m pásme. V prvej etape testu sa mu 
podarilo  prijať správu od  F6GIN/D, avšak nestihol tejto stanici  aj odovzdať svoju prvú 
správu. Presnú príčinu nepoznám. V druhej hodine  v podobnom časovom  úseku ako Vlado 
na 20m pásme urobil  dve európske stanice - jednu smerom na juhovýchod  SZ1SV/D 
(Grécko) a jednu smerom na sever  SK9HQ (Švédsko). Podarilo sa mu teda vyslať dve svoje 
správy a prijať  tri cudzie správy. Tieto správy však už nemal komu ďalej odovzdať, nakoľko 
v ďalšom priebehu testu nikoho vhodného nepočul a nikto nezareagoval na jeho volania. 
 
 
Test na pásme 20M 
 
Vladovi sa ešte v prvej hodine testu podarilo  urobiť a vymeniť si obojstranne správu 
s egyptskou stanicou  SU1KM/D ( IARU región 1) .  V druhej hodine sa nakrátko otvorili 
podmienky smerom na východ a Vlado urobil v krátkom slede za sebou dve stanice z IARU 
regionu 3 -  indickú stanicu VU2NKS a následne stanicu  VR2HK/D z Honkg Kongu, kde si 
vzájomne odovzdali svoje primárne správy.  Potom sa mu ešte podarilo  odovzdať prvú 
prijatú správu od egyptskej stanice  stanici  CX1AA/D  z regiónu 2 – URUGUAY 
Montevideo. Napriek veľkej snahe a parametrom  používaného  TRX  FT 2000 sa mu však  
viac nepodarilo nikam dovolať, ani nič počuť.  Môže sa však pochváliť, že urobil spojenia so 
všetkými tromi IARU regiónmi. 
 
 
Sumarizácia 
 
Situácia na všetkých troch monitorovaných pásmach nebola  v čase  testu priaznivá. Bolo  
pomerne vysoké rušenie nielen atmosferickým a technickým rušením ale aj inými stanicami, 
ktoré pracovali v blízkosti  CoA frekvencií. Stanice pracujúce v GLOBALSET teste boli 
rozptýlené po  pásme ( najmä na 80m) v širokom rozsahu a keďže boli slabšie ( používali len 
100W) voči iným silným staniciam, bolo ťažké ich nájsť na pásme. Rovnako nebolo účinné 
ani naše volanie na pásme v okolí CoA frekvencie.  Väčšina našich spojení bolo 
realizovaných so stanicami, ktoré volali svoje výzvy a na ktoré sme my reagovali ( aspoň na 
80m tomu tak bolo). Odovzdávanie správ  bolo trochu zdĺhavé, avšak zúčastnené stanice to 
rešpektovali a tak nevznikali pri odovzdávaní nejaké problémy so vzájomným rušením sa 
staníc – aspoň ja som nemal tento dojem -  a to  pri oboch odovzdávaniach správ na HQ  
OF3F/D alebo tiež  pri  spojeniach s SP0PZK a OL4HQ, kde bolo tiež  viacero záujemcov 
o odovzdávanie správ. Dlhé odovzdávanie správ s reťazcom znakov a číslic oddeľovaných 
znakom / (Slash) však bolo veľmi charakteristické  pre stanice pracujúce v teste a na základe 
toho sa dali tieto stanice jednoducho identifikovať aj bez zachytenia výzvy CQ 
GLOBALSET. 
Pred testom  sme mali pripravené špecializované formuláre na príjem a vysielanie správ 
a namnožil som tieto formuláre v množstve na cca 30 odovzdaných a prijatých správ pre 
každé pracovisko. Nakoniec sa ukázalo, že za danej situácie pri horších podmienkach šírenia 
a vyššom  rušení  a pri  neuvoľnenom  pásme pre špeciálnu  komunikáciu  ( teda:  test 
krízovej  komunikácie počas ARI Contestu a bez rešpektovania CoA frekvencií a ich okolia 
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inými stanicami)  môže byť aj zdanlivo jednoduchá úloha prijať a odovzdať  sériu  správ  
celkom náročným podujatím. Z predpokladaného počtu predávaných správ sa nakoniec 
podarilo prijať a odovzdať  na 80m pásme len zlomok z tohto počtu a na 40m a 20m pásme sa 
nakoniec nepodarilo dopraviť ani jednu správu nami prijatú správu  až na HQ stanicu. Tým, 
že test ukázal náročnosť takejto úlohy v  reálnych podmienkach diania na pásme, splnil 
z môjho pohľadu  väčšinu zo svojich  cieľov, ktoré organizátori formulovali v pozvánke na 
test nasledovne: 
 
1/ zvýšiť všeobecný záujem o krízovú komunikáciu  - splnené -  pozri dlhý zoznam 
prihlásených staníc do testu na stránke RAYNET- viac ako 100 staníc 
2/ pretestovať použiteľnosť CoA frekvencií medzi ITU regiónmi – nám sa podarilo aspoň 
na 20m pásme vymeniť si správy so stanicami z regiónov 2 a 3. Výsledky za širší okruh staníc 
zozbierané  koordinátorom testu dajú lepší obraz o situácii. 
3/ precvičiť si prakticky medzinárodnú krízovú komunikáciu – ani jedno naše spojenie 
nebolo  vnútroštátne – všetky boli medzinárodné. 
4/ precvičiť si odovzdávanie správ hlasom a data módmi -  cvičenie ukázalo, že to nie je 
jednoduchá úloha a vyžaduje aj isté skúsenosti znalosti a zručnosti a dodržiavanie hamspiritu, 
čo sa dá získať práve účasťou na podobných podujatiach. 
 
 
 
Za stanicu OM3VSZ  spracoval  Stano OM8AXU  
 
Košice, 19.5.2008 


