
 
„Pretože je to ťažké ... 

TRUE BLUE DXers CLUB 
... nie pretože je to ľahké.“ 

 
Tieto slová v angličtine privítajú návštevníka stránky klubu True Blue DXer Club, ktorý sa 
usiluje zachovať tradičné formy prevádzky a nenechať počítače, aby prevzali za vás funkciu 
operátorov. Viac priamo v časti „O nás“: 
 
Výraz „True Blue“ značí čestný, lojálny, ale aj pravdivý, autentický, zhodujúci sa s originálom. 
V rádioamatérskom vysielaní sa dlhé roky používa výraz „True Blue DXer“ na identifikáciu 
excelentnosti a oddanosti k tejto aktivite. 
 
„Ak sledovanie, ako počítač robí spojenia za vás, nie je vašou predstavou DX-ovania, ste 
praví DX-mani!“  
 

Poslanie 
 
Klub sa netají svojím zameraním hneď na začiatku. Stránka ďalej uvádza: 
 
Povieme vám to hneď: Nie sme proti ničomu, ani nikomu! 
 
Digitálne módy, obzvlášť FT8, vzali rádioamatérske vysielanie doslova útokom. My tu v 
klube True Blue DXers Club (TBDXC) si ceníme technické inovácie a sme radi, že toľko ľudí si 
našlo nový spôsob vysielania. Prajeme digitálnym operátorom veľa úspechov a veľa zábavy. 
 
Avšak 

Sme naozaj smutní z toho, že náhle vypuknutie tejto aktivity spôsobilo pokles tradičných 
módov komunikácie medzi rádioamatérmi. Skúsenosti nám hovoria, že aj pri zlých 
podmienkach šírenia, so zvyšujúcim sa šumom, DX aktivity na CW a SSB sú stále možné, 
dokonca aj pre stanice so skromnými možnosťami. CW a SSB  časti pásiem sú takmer opustené, 
zatiaľ čo FT8 doslova explodujú so signálmi, ktoré sú počuteľné voľnými ušami. 
 
Preto 

Klub TBDXC bol založený začiatkom júna 2018 najmä za účelom spojiť operátorom podobného 
zmýšľania, ktorí by mohli mať pocit, že ich nadšenie a prístup k DX činnosti sa postupne stráca. 
Úroveň oduševnenia, ktorú klub vyvolal v prvom týždni svojej existencie dokazuje, že sa tak 
nestane.  
V zásade je cieľom klubu: 

a) Propagovať používanie telegrafie (CW) a fónie (SSB) v diaľkových komunikáciách na 
rádioamatérskych pásmach 

b) Neustále podporovať zdokonaľovanie a zušľachťovanie osobných zručností 
potrebných na tento účel 
 



Ak prvý odstavec na tejto stránke nebol dostatočne jasný, zopakujeme, že sa nejedná o žiadnu 
krížovú výpravu proti digitálnym módom, ich vývojárom a používateľom. Je to skôr iniciatíva 
za istý druh rádioamatérskej aktivity. 
Chápeme hrdosť a radosť z DX-ovania ako náročnú aktivitu a výzvu 

DX-ovanie znamená prekonávať hranice vlastné, aj našej stanice. DX-ovanie vyžaduje 
zručnosti, vedomosti, odhodlanie, trpezlivosť, vytrvalosť, investície - je to neustála snaha o 
dokonalosť, ktorá pre niekoho trvá aj celý život. Je to jeho duša, ktorá robí DX-mana DX-
manom, nie výsledky, ktoré dosiahol. Starý harcovník, ktorý čaká na poslednú zem DXCC, na  
dokončenie diplomu  Honor Roll s poradovým číslom #1. Nováčik, usilujúci sa o prekročenie 
100 zem DXCCí z rušného mesta - obaja sú „True Blue Dxers“.  
 
Milujeme radosť a dobrý pocit z komunikácie medzi osobami 

DX-ovanie je viac ako len prebíjanie sa cez pille-up, čakanie na otvorenie vrtošivého 6 m 
pásma, alebo trávenie bezsenných nocí, snažiac sa vyloviť signál zo šumu, akým sa vyznačuje 
Top Band. Jednoduchá komunikácia s priateľmi rádioamatérmi tisíce kilometrov vzdialenými 
zostáva pre väčšinu z nás vynikajúcim potešením. „True Blue DXers“ milujú zvuk, aký DX 
ponúka, spojenia odrazom od polárnej žiare, slapback a multipath. Radi počujú, že za kľúčom, 
alebo mikrofónom je rádioamatér z veľmi vzdialeného miesta. 
 
Ak tieto jednoduché myšlienky k vám prehovorili, ste pravý „True Blue Dxer“ 

A tak prečo sa nepridať do klubu? Okrem vášho osobného záväzku pokračovať a šíriť viac 
tradičné formy DX aktivity, nie sú iné požiadavky. Nie sú žiadne členské poplatky. Patriť do 
klubu TBDXC je v zásade hrdým vyhlásením, že to je to, čo robíme, to sme my. 
 
Členstvo je doživotné, pokiaľ sa člen nerozhodne odvolať ho. V takom prípade vás okamžite 
odstránime zo zoznamu členov. 
 
Stačí na stránke vyplniť jednoduchý formulár s volacou značkou, menom, priezviskom, 
emailom a krátkym popisom svojej DX aktivity. Odpoveď očakávajte do 24 hodín. 
https://www.tbdxc.net/ 
 

Diplomy 
 
Diplom TBDXC EXCELLENCE 
 
CW EXCELLENCE a SSB EXCELLENCE sú prvými oceneniami, ktoré ponúka True Blue DXers 
Club. 
Tento diplomový program oceňuje tradičné spôsoby nadväzovania DX spojení v dnešnom 
náročnom prostredí charakterizovanom poklesom aktivity na CW a SSB, zvýšením úrovne 
rušenia a zlými podmienkami šírenia na KV pásmach.  
Diplomy EXCELLENCE sú ponúkané rádioamatérom, ktorí v priebehu jedného kalendárneho 
roka nadviažu spojenia najmenej s 200 zemami DXCC. To znamená, že medzi prvým a 
posledným spojením nesmie byť viac ako 365 dní. Diplom je k dispozícii pre spojenia 
uskutočnené po 1. októbri 2018. Minimálna požiadavka je 200 zemí DXCC, ale v tabuľke sa 
uvedie skutočný počet zemí spravených za obdobie jedného roka. Na stránke TBDXC sa uvádza 

https://www.tbdxc.net/


zoznam držiteľov diplomov s príslušným počtom spravených zemí DXCC. Diplomy EXCELLENCE 
sú iba v jednom móde, CW alebo SSB. 
Diplom je k dispozícii ako krásna, svetelná doska, ktorú vidíte na obrázku, za poplatok za 
úhradu nákladov vo výške 19,99 GBP (približne 26 USD) plus S&H. 
Aj keď sa nevyžaduje QSL, alebo iná forma potvrdenia, prihlášky sa prijímajú iba v papierovej 
podobe, konkrétne pomocou formulára, ktorý je k dispozícii. Dôvod je ten, že zoznam spojení 
musia skontrolovať a podpísať dvaja licencovaní rádioamatéri, ktorí poznajú žiadateľa a môžu 
sa zaručiť za jeho integritu. Na potvrdenie týchto svedkov bude diplomový manažér  
kontaktovaný. Vyžaduje sa aj podpísané vyhlásenie žiadateľa, ktoré je súčasťou formulára. 
 

1. Kliknutím na obrázok si stiahnite formulár žiadosti 

2. Vyplňte ho zoznamom QSO 

3. Potvrďte dátumom a podpisom svoje vlastné vyhlásenie 

4. Ukážte zoznam QSO dvom rádioamatérom DX-manov, nechajte si ho skontrolovať a 
potvrdiť dátumom a podpisom 

5. Žiadosť poslať diplomovému manažérovi Russovi, WD7JS na adresu 
russfishk7@gmail.com 

6. Požiadajte Russa o ďalšie informácie, alebo použite kontaktný formulár na webovej 
stránke (horné menu) 

 
Diplom WORKED 100 TRUE BLUE 
 
Diplom WORKED 100 TRUE BLUE je druhý v rade ocenení, ktoré ponúka True Blue DXers Club. 
Tento diplomový program oceňuje tradičné spôsoby nadväzovania DX spojení v dnešnom 
náročnom prostredí charakterizovanom poklesom aktivity na CW a SSB, zvýšením úrovne 
rušenia a zlými podmienkami šírenia na KV pásmach.  
Diplom WORKED 100 TRUE BLUE sa ponúka rádioamatérom, ktorí pracovali so 100 členmi 
klubu prevádzkou CW alebo SSB na rôznych pásmach. Diplom platí od 1. apríla 2019, je bez 
časového obmedzenia. 
Berte prosím na vedomie, že úplný zoznam členov TBDXC je k dispozícii v časti MEMBERS na 
tejto webovej stránke. 
Pamätajte tiež na veľmi užitočnú webovú stránku TBDXC Cluster Spot, ktorá obsahuje zoznam 
všetkých členov, ktorých si v danom čase všimnú siete Cluster a RBN. 
 

1. Kliknutím na obrázok si stiahnite formulár žiadosti 

2. Vyplňte ho zoznamom QSO 

3. Potvrďte dátumom a podpisom svoje vlastné vyhlásenie 

4. Ukážte zoznam QSO dvom rádioamatérom DX-manov, nechajte si ho skontrolovať a 
potvrdiť dátumom a podpisom 

5. Žiadosť poslať diplomovému manažérovi Russovi, WD7JS na adresu 
russfishk7@gmail.com 

6. Požiadajte Russa o ďalšie informácie, alebo použite kontaktný formulár na webovej 

stránke (horné menu)  

mailto:russfishk7@gmail.com
mailto:russfishk7@gmail.com


Odkazy 
 
MEMBERS       https://www.tbdxc.net/members 
 
TBDXC Cluster Spot       https://tbdxc.hamserver.de/ 
 
 
Preložil, upravil a pozdravuje    

Martin, OM1MJ 
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