
Veliký úspěch českých vědců radioamatérů – nový digitální mód KTP3 
 

Tento článek měl původně vyjít v prestižním časopise CQ Magazín už 1. 4. 2018, přesně na 

Mezinárodní Digitální Den. Proč k tomu nakonec nedošlo je dáno tím, že do tohoto dne ještě řádně 

neproběhlo patentové řízení. Ale o co vlastně jde? 

 Dnes je už každému jasné, že klasické módy spojování melou z posledního. Jak se nakonec 

ukázalo, Morse abecedu nevymyslel Morse, ale jeho asistent, mluvení do mikrofonu dnes už 

nepoužívá ani armáda Šalamounových ostrovů. A tak bychom mohli pokračovat. Zkrátka a dobře i 

ty nejtajnější služby dnes přestávají komunikovat a přecházejí na základě systému 13 písmenek na 

absolutně nový způsob, vyvinutý držitelem Nobelovy ceny a to K1JT. Jde o způsob 

„nekomunikace“, ale naprosto validní. V amatérském světě dnes hojně používaný jako FT8. 

Koneckonců na světových webech byla zaregistrována studie, která původně pochází z české 

republiky. Některé zásadní myšlenky publikoval na svých stránkách i čínský radioklub. Dovolte, 

abych to zde v krátkosti opublikoval. 

因为我原本是在计划中 - 我真正喜欢FT8的是我不必沟通（是的，我碰到了OK1IF）。 

这是我在谈论时没有考虑到的 - 奇怪，是吧？ 当我想沟通时，我拿起电话，Skype或去酒吧。 

我想要一个有效的QSO，FT8在很多情况下都非常令人满意 - 

对于其他母亲QRSS，QRA64，JT65。 

Je to skutečně myšlenka geniální. Těm, kteří ještě neumí čínsky, se to pokusil přeložit sám pan 

Taylor. Bohužel jeho znalosti čínštiny není zatím na takové úrovni, aby to bylo bez chyb. Pozorný 

čtenář si to však určitě vyGůglí. 

And since I was originally in the plan - what I really like on the FT8 is that I do not have to 

communicate (yes, I come across OK1IF). That's something I do not have in mind when I'm talking 

about - weird, huh? When I want to communicate, I pick up the phone, skype or go to the pub. I 

want a valid QSO and the FT8 is quite satisfactory in many situations - for other mothers QRSS, 

QRA64, JT65. 

Myšlenka je to hluboká a je nutno autorovi dát za pravdu. Ve své podstatě jsem zde i narážel na to, 

proč má být diskriminován můj čtyřletý vnuk tím, že mu nejde o komunikaci, ale o sbírání validních 

spojení. Proč by se měl učit číst, když jeho kvalita života je dána tím, kolik modrých řádků dostane. 

Proč by se měl učit psát, číst, poslouchat, nebo se učit anglicky, když vše se dá dnes vyGůglit. 

Přitom vše je validní. Proč by měl riskovat to, že nesprávně chytne značku? On přeci potřebuje 

správné modré řádky a ne ten balast, co nám poskytuje CW mód. Je to myšlenka obrovská. Pokud 

se nad ní zamyslíte, pak vlastně amatéři dělají blbosti. Vyberou ze svého středu plno starců 

schopných sice na expedicích udržovat modem CW rate 300 spojení za hodinu, ale dnešní způsob 

modrých řádků toto už dávno nepotřebuje. No jen si vzpomeňte, jak to naposled dopadlo. Celý 

svět dával dohromady finanční obnos pro expedici (nový modrý řádek). Když ty obrovské peníze 

byly k dispozici, pak tým starců při první poruše motoru na ten ostrov nedoplaval. My opravdu 

nepotřebujeme někoho, kdo umí dobře komunikovat a dosahovat vysoký rate. My nepotřebujeme 

někoho s velikou hlavou, nám stačí hlava malinká, ale dobré paže a svaly. Novodobí účastníci 



expedic musí být schopni na ten ostrov doplavat. V době elektronického věku jim pak stačí již jen 

malý počítač a program FT8, aby zaručili validní spojení tempem 500 spojení za hodinu. Vezměte to 

logicky. Copak někdo z nás má čas na to, aby vysedával u vysílačky a volal třeba 3 týdny a nakonec 

se nedovolal? My potřebujeme mód, kdy to volá samo a my se klidně můžeme věnovat rodině. 

Koneckonců je dokázáno, že většina amatérských rozvodů (kolapsů rodin) zavinil expediční provoz 

a modré řádky. Ale naštěstí „nová radioamatérská krev“ již pochopila, že vysílačky nejsou zde pro 

komunikaci, ale pro rychlé získávání modrých řádků. Koneckonců mód FT8 zřejmě bude brzy 

překonán dalším plně digitálním módem, který se vyskytuje pod názvem KTP3.  

Možná jste si již někdy všimli, že na některých fotografiích TCVR je vidět název Systém KTP. 

 

Tajný obrázek z radioamatérské výstavy v Osace 

No jak to vše pracuje? Základ je ten, že vychází z teorému uvedeného pod názvem P2018. Zkrátka 

pro komunikaci je mobil či jiné věci, ale my potřebujeme modré řádky. Tedy systém KTP sdružuje 

zájemce buď o sbírání zemí, či počasáře, nebo i skupinu o specifických zájmech. Pak vlastně 

nepotřebujeme ani těch 13 písmenek, ale stačí nám jen v krajním případě jedna tečka. Jak to 

funguje například na expedici? Všichni žadatelé o nový modrý řádek se musí připojit na expediční 

server. Ten pak dálkové ovládá naše TCVR a to tak, že náš TCVR přepne do multiplexu, kde ovládá 

naši radiovou vlnu a pak okamžik vyslání tečky. Tedy chci-li např. abych měl spojení se stanicí 

OK2RZ, pak dálkově mu naladím TCVR na tu správnou tajnou vlnu a donutím jeho vysílač k vyslání 

jedné tečky (většinou ne delší než 1ms). Jestliže tu tečku zaslechnu, pak je to jasné a validní 

spojení. Pokud se to severu nezdá, může změnit vlnu a pokus opakovat. V té tečce je vlastně 

uchováno vše. Znám o jakou značku se jedná, vím, že mi dal 599 a je to on. Je dokázáno, že tímto 

způsobem se dá zvýšit rate až na 10000 spojení za hodinu. Průměrně se na expedicích dělají tak 

max. 100000 spojení, tedy celá expedice je ukončena za 10 hodin a pak už není co dělat. Spoří se 

tím obrovsky náklady a hlavně vše je jasně validní a nehrozí, že by někdo blbě přijal místo 

písmenka S písmenko H. Princip je jasný. Existuje však ještě menší systém, který nepotřebuje 

server. Je to sbírání modrých dat u specifických skupin zájemců. Tedy využitelný u sběračů počasí a 



dalších. Je totiž dokázáno, že stejně nikdo to počasí nesbírá a jen potřebuje vyslat svoji „tečku“. 

Proč bychom to také sbírali? Pokud potřebuju počasí, tak k tomu mám validní meteorologické 

stanice. Ovšem jsou chvíle, kdy určitá data jsou nesmírně cenná a není schopen nám je zajistit ani 

CHMI. Něco malinko prosáklo na YOUTUBE. Důležitost tohoto modrého tečkování je snad jasná 

každému. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZKMFEueq40 

Vše zatím ještě není plně odtajněno, ale jsem rád, že jsem mohl obec amatérskou seznámit 

s novými trendy HAM sportu a to je modem KTP3 (nesprávně někdy překládaným jako Kontrola 

Teploty Piva) 
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