
                                                              NEBO, PEKLO, RAJ na JN88WW

Tento nadpis by som radšej prehodil v inom poradí RAJ-NEBO-PEKLO. Prečo, to vysvetlím neskôr a začnem 
klasickým úvodom.

Výpravu na CB poľný deň 2017 na kótu Machnáč JN88WW, sme sa dlho pripravovali, bolo treba nachystať 
techniku, kabeláž, osvetlenie tábora, proviant atď. Všetko prebiehalo hladko, prípravy boli úspešne zavŕšené 
a posledné čo bolo treba urobiť bol stožiar na anténu s pätkou pod koleso auta aby bolo zaručené, že ju vietor 
nezhodí. Po dlhom zvažovaní sa Satelit s Michalom Trenčianske Teplice rozhodli silno zaimprovizovať a z voľne 
dostupného materiálu vyrobili dielo na ktoré boli samozrejme neskonale hrdý ba priamo sa nebojím povedať že 
pyšný. Podstava stožiaru je „vyrobená“ z rohožky spred paneláku – veď načo tam bude aj tak dnes ľudia chodia 
len po asfalte a betóne, prípadne mramore na našich námestiach, tak usúdili že nie je až taká dôležitá a môže plniť
podstatne dôležitejšiu a zodpovednejšiu úlohu. Spodná časť na ktorú sa nasadí rúrka cca 3m na ktorej je anténa, je
vyrobená zo zábradlia nákladného vagóna, stejne tam to zábradlie bolo zbytočné, nakoľko na nákladnom vagóne 
sa aj tak nikto nevozí a aspoň sa znížila váha vozňa tak vlastne šetríme národnému hospodárstvu financie. Ako 
korpus delikty prikladám foto Michala Trenčianske Teplice detail päty antény v reálnom nasadení.

rohožka 
a zábradlie z vagóna v reálnom nasadení

No a potom to vypuklo, deň „D“ nadišiel. V zložení Satelit, Michal Trenčianske Teplice, Popleta, Marko, Dargov 
a Demonn, sme sa vybrali na kótu Machnáč – lokátor viď hore, pričom v podvečer ešte dorazil Emitor, bohužial 
však o polnoci musel našu expedíciu POVAŽIE opustiť, pričom dôvod neuviedol.

RAJ – vyrazili sme zo svojich QTH, vonku bezvetrie teplota asi 21-22°C sem tam oblak, no proste ideálne 
počasie ani teplo ani zima, tak akurát proste raj na zemi. Všetci náležite vybavení technikou, proviantom, pitným 
režimom primeraným oblečením a plní elánu a odhodlania. Satelit s Popletou a Michalom vyrazili prvý asi o 9,00 
hod nakoľko Marko si pred závodom chcel ešte urobiť zopár spojení na HAM pásme, ostatní medzi tým postavili 
tábor , anténu a pozapájali techniku . Ja som dorazil asi o 14,00 hod samozrejme keď už bolo všetko hotové 
a pripravené. Pár fotiek to potvrdzuje



čiastočne 

pripravený vysielací priestor



Príprava tábora a silný vietor

NEBO – na kóte bolo nádherne, svietilo slnko nebo nad hlavou krásne modré, sem tam oblak a popri tom 
nádherná vyditeľnosť asi do vzdialenosti 50km, všetky pohoria mestá a obce ako na dlani. Nie vždy sú také 
podmienky, lebo väčšinou je opar a dohľadnosť obmedzená ,Považská kotlina nám ležala pri nohách.

PEKLO – celý tento zážitok ale prekazil silný severný vietor a teplota asi 15°C pocitová tak 5°C, nesmierna zima.
Pomali pribúdali vrstvy oblečenia a červené nosy. Vietor sa s pribúdajúcim časom zosiľňoval a bol stále 
nepríjemnejší jediným riešením bolo občas si zaliesť do auta ohriať sa a potom pokračovať v činnosti. Takto sme 
to robili lebo inak by sme asi ťažko vydržali. Večer bola situácia ešte kritickejšia nakoľko teplota klesla asi na 
11°C a vietor bol ešte silnejší.

Kompletne pripravené vysielacie stanovište, ešte však príde Emitor

Ale to vôbec nevadilo, o 17,00 hod sme zahájili vysielanie do súťaže, prihlásilo sa nám niekoľko expedícií 
a domasedov, spojenia pribúdali a tým aj naša spokojnosť. Urobili sme asi 49 platných súťažných spojení, okrem 
toho aj spojenia mimo súťaž s českými stanicami CB a PMR.

Podľa nás CB poľný deň 2017 splnil svoj účel a veľmi účinným ťahákom je podľa mňa neprihlasovanie sa do 
súťaže, len dobrovoľné avizovanie štartu a kóty z ktorej bude expedícia vysielať pretože vyvstane veľká neznáma 
a to počet súťažných staníc, čiže nikto si nemôže dopredu vytlačiť tabuľku štartovného poľa a potom loviť 
tučných sumčekov v známych vodách. Takto nie je jasné do poslednej chvíle koľko kto urobí spojení a značne to 
okoreňuje aj neznámy počet domasedov, ktorý rozdávajú súťažné body. Poďakovanie patrí organizátorovi CB 
poľného dňa, ale aj SCBR pod ktorého záštitou sa táto súťaž prevádzkuje.

Za našu expedíciu POVAŽIE ďakujeme a pokiaľ nám podmienky dovolia, určite sa zúčastníme aj naledujúceho 
ročníka.
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