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Jimmy Lackland
Když se morseovka umí jen trochu,
mùže dojít k nedorozumìní.
Jako tehdy, když nám na táboøe pršelo
a my proto rádi trávili polední klid ve
stanu. Pøi jednom takovém nechtìném
volnu se z lesa ozval píšalkou
vyslaná divná zpráva
BONI ME NO 5 A
Co to bylo?
Špion? Pøepad? Úvod k pokladovce?
Odvážní plavci vyrazili do deštì a kousek
za latrínou objevili
Ztratila schouleného pod pláštìnkou.
„Byla mi dlouhá chvíle, tak jsem vám
poslal zprávu,“ vysvìtloval.
„A to jako jakou?“
„No pøece Brní mì noha“

Ami
E
Ami
1) Jimmy Lackland slyel dávnou zvest,
E
Ami
good navigation, ahoj.
E
Ami
e na Red Baungu ukryt poklad jest,
E
Ami
good navigation, ahoj.
Dmi
Ami
I vydal se, kde palmy pnou se vý,
E
Ami
kde pod nimi se bídná krcí chý.
Dmi
Ami
Ref.: Kde ve vln rev,
E
Ami
zaznívá domorodcu zpev
Dmi Ami
E
(: Óóó, fugatiya, lohatey,
Ami E
Ami
alohatey, ongaru:)
2)

S prílivem, kdy k brehum prirazil,
good navigation, ahoj.
A uel pralesem nekolik mil,
good navigation, ahoj
Vak kdy chtel prejít jakýs prudký sráz,
jím otrávený otep projel v ráz.

Tamtamy, lokalí a bonga také slouží
k pøedávání zpráv. Zkuste jimi morseovku.

Ref.: Kde ve vln rev.......
3)

Jeho Mary neví jete dnes,
good navigation, ahoj.
Kde její milý Jimmy mrtev kles,
good navigation, ahoj.
Zda jeho hlava zdobí nekde chý,
kde ohnu dým se zvedá vý a vý.

Ref.: Kde ve vln rev.......
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Vodácké doplòky stezky:
2. stupeò: Splním úkol, který mi byl zadaný
v Morseovì abecedì
4. stupeò: Zjistím, co je semafor a vlajková abeceda,
a s posádkou si vyzkouším jejich používání.
Morseovka se dá vysílat i praporky,
Není pravda, že morseovka je pøekonaná,
kouøem, klepáním, využít k šifrování
že byla pro tísòová volání na moøi zrušena.
a využít i pro soukromé vzkazy.
To se týká jen plavidel s výtlakem vìtším
Mnì se líbí pøíbìh z doby, kdy všichni
než 300 tun vybavených systémem
radiotelegrafsti museli na pøísnì støežené
GMDSS, který umí vyslat i zachycovat
vlnové délce a v pøesnì urèený èas
tísòová volání, lokalizovat loï v tísni
naslouchat, zda nìkde nevolá loï
a koordinovat záchranu. Pro menší plavidla
o pomoc. Do toho se jednou ozvalo
je úèinné vysílání nouzového signálu SOS
zoufalé: „Marie, odpus mi to, už to
morseovkou nezávislé na zdroji
víckrát neudìlám, miluju tì.“
elektrické energie. I váleèné lodì
Nikdo tenkrát vysílajícího
používají na krátkou vzdálenost
nešastníka námoøním
optickou signalizaci,
úøadùm neudal.
protože tu nepøítel
A proto, holky,
rádiem nezachytí.
morseovku cvième.
A proto, kluci,
morseovku cvième.
Pùvodní patentní model
Morseova pøístroje
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Na stejném principu jako dnení
semaforová abeceda fungoval již koncem

18. století systém vìží s nastavitelnými rameny.
Jeho pomocí vyslal hrabì Monte Christo
falešnou zprávu a zpùsobil bankrot
nièemného bankéøe Danglarse.
Takto vypadal Chappùv telegraf
na støeše paøížského Louvru
Kdysi tak putovaly z Žitavy do Prahy pøes Ojbín, Hvozd,
Luž a Bezdìz tažená èísla „lotynky“ – dávné Sazky.

Ale již roku 1847 dal náš císaøpán
František Josef I. milostivé svolení ke
zøízení první telegrafické linky
elektromagnetické a jejímu vynálezci udìlil
zlatou medaili.
však mohl
vysílat jen dlouhé nebo krátké èárky a proto
vymyslel abecedu složenou jen z teèek a èárek.
Samuel Finley Breese Morse

Italskému elektroinženýrovi Samueli
Marconimu kdysi poradil èeský génius Jára
Cimrman: „Zkuste to bez drátù, milý Marconi!“
Marconi poslechl a právì pøed 115 lety
12. prosince 1901 vyslal pøes Atlantický
oceán, aniž by využil podmoøského kabelu,
písmeno S, tedy pouhé tøi teèky.
Jednoduchost byla i pøíèinou
zavedení tísòového signálu SOS

Marconiho vysílací
stanice u St. Johns
na Newfoundlandu

Pøi vysílání Morseovy abecedy je základní èasovou jednotkou délka teèky.
Èárka má délku tøí teèek, pauza uvnitø písmena délku teèky,
pauza mezi písmeny délku èárky:
. _ _ _ / . _ / . . . / _ . / . // . . _ _ . . ///
Cože je to poslední písmeno? Není to písmeno, je to otazník.
Abyste byli schopnými telegrafisty, osvojte si i následující znaky:
Znak
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otazník
cárka
vykricník
tecka
stredník
lomítko
rovnítko
pomlcka
odsuvník, tabulátor
závorka (otevírací)
závorka (uzavírací)
uvozovka
dvojtecka
podtrítko
zavinác ( ,,posíláme e-mail ,,)

Písmena pro zavináè jsou "A" a "C", zkratka pro "at commercial", anglicky "commat"
(zkratka pro "commercial at")

Vysíláno bez mezer tedy neznamená
„Save Our Souls“ èili „Spaste naše
duše“, ale zapamatovatelný kód.
Potápìjící se Titanic vyslal tento
signál až v poslední chvíli, pøedtím
vysílal signál CQD (CQ = všem,
D = nebezpeèí).
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