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Poznámka
“Summits  on the Air”  –  Vrcholy  v  éteru,  SOTA a  SOTA logo,  jsou ochranné 
známky  programu.  Tento  dokument  má  všechna  práva  vyhrazena.  Všechny 
další ochranné známky a všechna další práva programu budiž brána na zřetel.
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O co tu vlastně jde?

SOTA je mezinárodní program na podporu amatérského vysílání z vrcholků kopců a hor. 
Aktivátoři  jsou  lidé,  kteří  vysílají  z  vrcholků.  Lovci  jsou  lidé,  kteří  dělají  spojení 
s aktivátory. Programu se mohou zúčastnit i krátkovlnní posluchači tím, že zaznamenávají 
spojení mezi aktivátory a lovci.

Aktivátoři  jsou  základem  programu  SOTA,  protože  bez  nich  by  nebylo  s  kým  dělat 
spojení.Tato publikace by měla aktivátorům poskytnout základní informace.Toto je pouze 
průvodce. Kompletní pravidla celého programu SOTA lze nalézt v publikaci SO.1 – General 
Rules (Základní Pravidla).

Jako  aktivátor  budeš  stoupat  na  kopce  zařazené  do  programu SOTA a  uskutečňovat 
spojení z jejich vrcholků.První věc, kterou musíš vědět je, které kopce do programu platí. 
Na to  potřebuješ Klubovou příručku -  ARM (Association Reference Manual)  pro  území 
které sis vybral k lezení. V ní najdeš užitečné místní informace, bodová hodnocení kopců 
a  především seznam platných  vrcholů.  Klubovou příručku  si  můžeš  stáhnout  z  webu 
SOTA-OK.

Některá základní pravidla.

Aby byla tvoje expedice platná, musíš dodržet těchto několik jednoduchých pravidel:

• Pro výstup musíš použít povolené výstupové trasy (cesty) a pokud je to nutné, 
opatřit si povolení majitelů pozemků.

• Není povolen provoz z vozidel, a způsob dosažení vrcholu musí být "lidskou silou", 
např. chůzí nebo na kole.

• Zařízení musíš napájet z "portable" napájecího zdroje, např. baterií nebo solárních 
článků. Nejsou povoleny elektrocentrály na fosilní paliva. Veškeré zařízení musí 
být na vrchol doneseno.

• Aby sis mohl započítat body za aktivaci vrcholu, musíš uskutečnit alespoň čtyři 
spojení. Spojení by měla obsahovat volací značky, reporty a referenční číslo SOTA 
podle  Klubové  příručky  (ARM).  Neplatí  spojení  přes  převaděče  a  spojení  se 
stanicemi na stejném vrcholu.

• Body za aktivaci SOTY si může započítat pouze držitel volací značky, která byla 
použita při vysílání z vrcholu. Body musíš zaslat do svého deníku.

• Každý vrchol si můžeš započítat pouze jednou v každém kalendářním roce.

Pravidla provozu

Pro program SOTA jsou platné všechny módy a všechna amatérská pásma. Můžeš použít 
jakékoliv  zařízení,  které  splňuje  podmínky tvojí  licence.  Bodovací  systém je  v  zásadě 
založen na výšce vrcholu. Bodová hodnota každého vrcholu je v Klubové příručce (ARM). 
Pro  aktivátory  mohou  být  stanoveny  sezónní  bonusové  body.  Detaily  jsou  rovněž 
v Klubové příručce (ARM).

Jako aktivátor bys měl vždy pracovat ohleduplným způsobem. Vyhnout se jakémukoli 
poškozování přírody, hor, staveb, stěn apod. Svoje odpadky si odnes s sebou domů. Buď 
ohleduplný k ostatním lidem na horách - například nenatahuj anténu napříč přes cestu, 
raději použij sluchátka než reproduktor a podobně.

Ujisti  se,  že jsi  schopen podniknout  plánovanou expedici.  Opatři  si  vhodné vybavení, 
vezmi  v  úvahu  terénní  podmínky,  počasí,  atd.  Aktivace  vrcholu  je  výhradně  na  tvé 
nebezpečí a program SOTA není nijak odpovědný v případě zranění, ztráty života, nebo 
jiných ztrát.

Ocenění

Jako uznání úspěchu v programu SOTA jsou vydávány diplomy a plakety. Diplomy budou 
vydány  za  100,  250  a  500  dosažených  bodů.  Trofej  "Horská  koza"  je  vydávána 
aktivátorům za dosažení 1000 bodů. Již byla vydána další ocenění za další postup nad 
1000 bodů.
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