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Správa o činnosti za roku 2016   
skupina A.R.E.S. - Východ 

 

Aktivita  skupiny A.R.E:S  Východ za rok  2016 nebola na prvý pohľad príliš rozsiahla, avšak predsa 
len pri detailnejšom pohľade vieme vymenovať aspoň niektoré rádioamatérske aktivity, ktoré boli 
aspoň z časti venované problematike ARES. Sú to tieto  

• organizovanie lokálnych rádioamatérskych stretnutí (aj s tematikou ARES v ich programe) 

• účasť na medzinárodnom teste GLOBASLET 2015 organizovanom našou strešnou 
organizáciou  IARU R1 

• doplňovanie technickej výbavy stanice Krajského koordinačného strediska  ARES za Košice 
a testovanie tejto výbavy na portejblových akciách. 

• vytvorenie WWW stránky OM8ST venovanej rádioamatérskej činnosti a zvlášť problematike 
ARES 

V nasledujúcich bodoch sú uvedené  niektoré bližšie informácie o týchto aktivitách. 

 

 

1. Organizovanie LOKÁLNYCH  stretnutí ARES 

1.1 MEDZEV 2015 – 12.december 2015 
Dňa 12.12.2015 sa konalo v Medzeve lokálne rádioamatérske stretnutie na ktorom sa zúčastnili  
rádioamatéri ale aj Cb-čkári prevažne s Košického kraja.  Keďže je to podujatie usporadúvané až po 
rádioamatérskom stretnutí v Poprade informáciu o ňom vieme zahrnúť až do tejto správy. 

V programe tohto stretnutia boli  prednášky na rôzne rádioamatérske témy ako sú 

- Digitálne druhy hlasovej prevádzky na VKV 
- Základy QSL agendy rádioamatéra v kocke 
- Informácia o WRC-15  a pridelení pásma 5 MHz pre rádioamatérov  

ale aj témy týkajúce sa ARESU 

- Informácia o TESTE krízovej komunikácie GLOBALSET 2015  - TESTE ODOZVY , ktoré sa 
má konať v nespresnenom  čase od 12.12 do  20.12.2015 (konalo sa nakoniec 18.12.2015) 
- Plány skupiny ARES – Východ na ďalšie obdobie 

Keďže sa stretnutie venovalo výrazne problematike ARES zahrňujeme jeho konanie aj do tejto správy 
o činnosti ARES za Košický kraj. 

 

1.2 STRETNUTIE RÁDIOAMATÉROV KOŠICE - ŤAHANOVCE – 24. 9.2015 
Toto stretnutie bolo zorganizované pod oficiálnym názvom  „Posezónne stretnutie rádioamatérov 
z Košíc a okolia“ a konalo sa v prírode v rekreačnej oblasti na severe Košíc na lúkach pri Hornáde 
s nasledovným programom: 

• Prezentácia konštrukcie jednoduchej VKV antény typu GP na 50MHz s možnými variantmi na  
70 a 144 MHz ( OM8ST)  
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• Ukážka stavby prístrešku k osobnému automobilu na ochranu  rádiových operátorov pred 
nepriazňou počasia (OM8ST) 

• Stručná prezentácia digitálneho systému DMR pre rádioamatérov ( OM8BU) 
• Ukážky výkonných chemických zdrojov záložného napájania – Gélové olovené akumulátory  

65Ah a komentár k problematike ich správneho nabíjania (OM8BU, OM8ST) 
• Ukážky a porovnanie jednoduchej  elektrocentrály SCHEPPACH GS 920 (720W) s 

doplnkovým AVR regulátorom typu EG-AVR-1001 EnerGenie a invertorovej elektrocentrály 
PARKSIDE PGI 1200 (1200W) so štvortaktným motorom. ( OM8ST a OM8BU) 

• Ukážka meracieho systému na meraniu útlmu/rezonancie vedení a antén pomocou šumového 
generátora a SDR prijímača (Martin Jezný OM8AWA).  

• Meranie mobilných autoantén pomocou anténneho analyzátora Rig Expert AA 230. (OM8ST) 
 
Hoci názov stretnutia neobsahoval v sebe slovo ARES, z jeho programu je vidieť, že viacero ak nie 
väčšina prezentácií sa týkala aj vybavenia rádioamatérskych staníc zariadeniami potrebnými pri 
krízových situáciách. Preto som túto akciu zahrnul tiež do aktivít KKC ARES Košice. 
Stretnutia sa zúčastnilo vyše 20 rádioamatérov z Košíc a širšieho okolia a ohlasy na jeho program boli 
od väčšiny účastníkov priaznivé. 
 
 

2. Účasť na cvičeniach krízovej komunikácie 

2.1 Slovenské cvičenia krízovej komunikácie 

V roku 2016 sa nekonalo žiadne celoslovenské cvičenie krízovej komunikácie ARES a taktiež v rámci 
kraja sme nezorganizovali žiadne takého cvičenie. Hlavným dôvodom je to, že sa nám nepodarilo 
metodicky pripraviť zložitejšie formáty cvičenia a jednoduchý test spojenia na KV alebo aj VKV nie je 
potrebné tak často robiť, keďže napríklad na KV je možné sa zapojiť do testu spojenia, ktorý 
neformálne prebieha po každých správach SZR vo štvrtok na frekvencii  3,768 MHz.  Príprava 
takýchto cvičení by však tak či tak mala byť jedným z našich hlavných cieľov  

2.2. Účasť na medzinárodnom cvičení IARU R1 - GLOBALSET 2015 

Ešte v správe o činnosti našej KKS ARES za rok 2015  prednesenej na zasadnutí KC ARES 
v novembri 2015  na stretnutí v Poprade sa konštatovalo, že v roku 2015 neboli zo strany skupiny pre 
EMERGENCY  COMMUNICATION pri IARU  zvolané žiadne medzinárodné cvičenia typu 
GLOBALSET. To sa však v decembri 2015 zmenilo, keď na neurčitý termín medzi  12.12 a 22.12.2015 
bolo oznámené konanie tzv. „zvolávacieho cvičenia“. Toto cvičenie nakoniec prebehlo v dňoch 18.12 
a 19.12.2015. Hlavným cieľom cvičenia GLOBALSET 2015 – TEST ODOZVY nebolo preverovať 
schopnosť rádioamatérov realizovať  medzi sebou rádiové spojenie a vymieňať si rádiogramy ale sa 
len robilo štatistické zisťovanie, koľko rádioamatérov zo skupín pre tiesňovú komunikáciu 
v jednotlivých krajinách je schopný v danom okamžiku sa zapojiť do činnosti so svojou rádiostanicou 
a to v čase do 1 hodiny, do 4 hodín a do 12. hodín. Toto cvičenie ukázalo na naše nedostatky, keď 
síce teoreticky sme boli schopní vykázať pomerne dobrú pripravenosť na krízovú situáciu, ale pritom 
reálne sme príslušné údaje získavali extrémne dlho a to kvôli nedostatočnej schopnosti rýchlej 
komunikácie medzi členmi jednotlivých KKS ARES a čiastočne kvôli nepochopeniu tohto testu 
niektorými členmi. 

Priebeh testu, získané výsledky a analýza týchto výsledkov jak za Slovensko tak aj za IARU R1 boli 
krátko po teste pomerne detailne spracované a sú k dispozícii na stránke ARES SZR, preto to tu ďalej 
nerozoberám. 

2.3. Účasť na Simulovanom teste krízovej komunikácie ARRL 

Podobne  ako v  roku 2014 a 2015  sa v októbri opäť konal  medzinárodný  test krízovej komunikácie  
–  ARRL Simulated Emergency Test  (Simulovaný test krízovej komunikácie ARRL) aj za účasti 
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rádioamatérov z EU.  Cieľom cvičenia bolo precvičenie lokálnej (ARRL) a medzinárodnej komunikácie 
medzi rôznymi skupinami rádioamatérov z USA a Európy zapojených do krízovej komunikácie a to 
využitím medzinárodnej rádioamatérskej siete NTS/NTSD, ktorá využíva spojenia na KV 
prostredníctvom digitálnych módov PACTOR a  WINLINK. Keďže sa zatiaľ nerozšíril  počet 
rádioamatérov z OM, ktorí ovládajú tieto digitálne módy a súčasne vedia na určitej úrovni komunikovať 
v angličtine, tak som bol opäť jediným účastníkom za OM v tomto teste. Tentokrát hlavný organizátor 
európskej účasti v tomto cvičení a koordinátor krízovej komunikácie IARU R1 Greg Mossop  G0DUB 
zverejnil aj kompletný zoznam európskych rádioamatérov, ktorí sa tohto testu zúčastnia. Jedná sa 
celkove o 25 rádioamatérov z 11 krajín EU  (Anglicko - 4, Bosna a Hercegovina -1, Island – 1, Írsko – 
1, Nemecko – 2, Nórsko – 1, Rakúsko – 5, Rumunsko – 1, Slovensko – 1, Slovinsko – 4, Španielsko – 
4 ).  

Samotný test začal hneď od začiatku októbra a trval cca dva týždne, počas ktorých prebiehala 
komunikácia so stanicami z USA prostredníctvom európskeho koordinátora siete NTS/NTSD, ktorým 
je stanica DB0NTS  (operátor Peter DL4FN). So stanicou DB0NTS bolo možné komunikovať na KV 
buď priamo použijúc digitálny mód PACTOR, alebo nepriamo cez RMS servery systému WINLINK. Ja 
som mal možnosť používať len systém WINLINK, keďže modem pre mód PACTOR nemám. 

Celkove som v teste prijal  11 telegramov a odoslal rovnaký počet odpovedí na ne. Na záver testu 
som odoslal 4 staniciam s USA (WA4STO, N2LJM, KW4EMG a N9SE), s ktorými som komunikoval, 
poďakovanie za telegramy zasielané v teste. Na tieto moje telegramy reagoval Luck WA4STO, ktorý 
v mene všetkých ocenil moju účasť v teste a vyjadril presvedčenie, že sme sa počas tohto testu všetci 
naučili mnoho nového. 

Spôsob prenosu rádiogramov v rámci ARRL siete NTSD, ktorý je založený na využívaní protokolov 
PACKET pre VKV/UKV  spojenia  a PACTOR pre spojenia na KV a súčasne využíva aj  systém 
WINLINK je vysoko účinný a má zabezpečenú funkčnosť aj pri globálnom výpadku Internetu. 
Vzhľadom na tieto vlastnosti siete NTS/NTSD pri prenose rádiogramov by bolo vhodné sa inšpirovať 
štruktúrou  tejto siete a používanými technickými prostriedkami a pokúsiť sa o vybudovanie malej ale 
účinnej siete obdobného typu aj medzi jednotlivými KKS a KC ARES v rámci Slovenska. Táto rádiová 
sieť by nemusela byť v permanentnej prevádzke, ale by bola využívaná počas pravidelných testov 
spojenia v dohodnutých termínoch ( raz mesačne, raz štvrťročne a podobne.) a potom samozrejme by 
bola aktivovaná počas krízových situácií. Rádiové vybavenie jednotlivých KKS pritom bude postačovať 
na vytvorenie tejto siete a tak jediným chýbajúcim prvkom budú najpravdepodobnejšie modemy 
potrebné na prevádzku módom PACTOR alebo aj PACKET. Tieto modemy od nemeckej firmy SCS 
pritom nie sú  práve najlacnejšie a to môže byť trochu problémom pri tvorbe tejto siete. Softvér, ktorý 
je na takúto digitálnu prevádzku taktiež potrebný sa dá ale zadovážiť na internete zdarma. 

 

 

3. Doplňovanie výbavy stanice  KKS Košice 

Záložné napájanie 

Už v minulom roku bola pre vysielaciu  stanicu KKS ARES zakúpená jednoduchá elektrocentrála 
s výkonom 650 W bez regulácie napätia AVR. V tomto roku bola táto elektrocentrála doplnená 
o externý regulátor AVR Energenie EG-AVR-1001, čo zlepšuje kvalitu generovaného sieťového 
napätia a zvyšuje bezpečnosť napájaných zariadení voči prepätiu. 

Bol taktiež zakúpený gélový akumulátor s vysokou kapacitou 65Ah, ktorý zabezpečí vyššiu výdrž bez 
sieťového napájania ako doterajšie akumulátory s kapacitou  7Ah resp 17Ah.  
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VKV GO BOXY. 

Stanica KKS ARES Košice má  KV zariadenie založené na rádiostanici  ICOM 7200 zabudované do 
GO BOXU čo umožňuje jeho jednoduchú transportovateľnosť v prípade potreby premiestnenie tejto 
stanice na iné miesto. V rovnakom duchu – teda „celé zariadenie umiestnené v jednom boxe“ boli  
pripravené do transportných boxov dve sady VKV FM rádiostaníc KENVOOD TK 760 spolu so 
sieťovým zdrojom 13,5V/16A, jedným až dvomi  akumulátormi 7Ah, nabíjačkou batérii a kompetnou 
sadou kabeláže a mikrofónom. Sadu dvoch rádiostaníc dopĺňajú dve sady smerových antén a to 4 
elementových alebo 6 elementových antén typu DK7ZB a dve sady všesmerových antén typu J. 
Súčasťou anténnej sady je aj  príslušný kábel dlžky 15m  resp 20m. Táto dvojica VKV staníc v boxoch 
môže slúžiť na vytvorenie rádiomosta medzi dvomi miestami v postihnutom území. 

 

4. Testovanie vybavenia rádiostaníc ARES a antén účasťou na KV 
a VKV kontestoch z portable pracovísk.  

Na praktické overovanie výbavy rádiostaníc ARES pre prácu v teréne z prechodných stanovíšť sa 
hodí účasť na rôznych rádioamatérskych pretekoch. V tomto roku sa podarilo touto formou otestovať 
hlavne systémy záložného napájania a to na nasledovných VKV pretekoch z portable pracovísk:  

1. VKV II Subregionál  7.5. 2016 –  QTH Košice Heringeš - JUH 

Test napájania rádiostanice zo záložného zdroja  - jednoduchá elektrocentrála bez AVR 

2. VKV III. Subregionál  2.7.2016 – QTH Obišovce  

Test napájania rádiostanice zo záložného zdroja – nový veľký gélový akumulátor s kapacitou 65Ah. 

3. VKV – IARU VHF contest  3.9.2016 – QTH Obišovce 

Test napájania rádiostanice so záložného zdroja – elektrocentrály doplnenej o externý regulátor AVR, 
vďaka ktorému je možné z jednoduchej elektrocentrály (bez regulácie) bezpečne napájať aj citlivé 
zariadenia ako bol v tomto prípade notebook a rádiostanica. 

 

5. Vytvorenie osobnej stránky na portáli  WORDPRESS 

Krajský koordinátor KKS ARES Košice v priebehu roka  2016 vytvoril svoju osobnú stránku s čisto 
rádioamatérskou tématikou, ktorá je ale zo značnej časti venovaná  práve problematike A.R.E.S. Táto 
stránka je na adrese:  https://om8st.wordpress.com/ 

Sú tu zachytené za dlhšie obdobie najdôležitejšie aktivity skupín ARES pri SZR a viaceré dôležité 
dokumenty. Súčasne sú na stránke technické články o anténach, záložnom napájaní a podobne. 
Preto stránka môže slúžiť na inšpiráciu pre všetkých , ktorí sa chcú venovať svojej príprave na činnosť 
pri zabezpečovaní  záložného rádiového spojenia počas krízových situácií. Viaceré materiály 
z prednášok na  školení ARES vo Vrútkach  ( 2015) budú postupne spracovávané do podoby 
podrobnejších materiálov vhodných na samoštúdium. Rovnako tam budú postupne pribúdať aj 
preklady niektorých základných materiálov o krízovej komunikácii z dielne IARU  alebo ARRL či iných  
rádioamatérskych skupín pre krízovú komunikáciu. 

 

ZÁVER 

V tejto správe sú zahrnuté  informácie a aktivity týkajúce sa hlavne stanice Krajského Koordinačného 
Strediska ARES, ktorú spravuje krajský koordinátor  Stano OM8ST. Chýbajú tu ďalšie informácie 
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o aktivitách a o vylepšovaní rádioamatérskej výbavy ostatných členov ARES z Košického 
samosprávneho kraja. Členovia skupiny ARES Východ  (kraje KE aj PO) boli v dostatočnom predstihu  
informovaní o konaní zasadnutia KC ARES na stretnutí v Poprade a boli požiadaní o pripomienky 
a návrhy do tejto správy. Až na jednu výnimku (OM0AMR) však nikto na tento e-mail nereagoval. 

 

V Košiciach dňa 6.11.2016 

Stano Uličiansky OM8ST 

Krajský koordinátor ARES za Košický kraj  

 


