
VR -  ANTÉNY 
 
- jsou antény, které autor Jindra Macoun (OK1VR) popisuje na stránkách časopisu 
PRAKTICKÁ ELEKTRONIKA. Jsou určeny amatérským experimentátorům, ale i 
čtenářům, kteří nemají v úmyslu s anténami experimentovat, ale jde jim spíše o 
podrobnější nebo názornější výklad anténní problematiky, aby pak lépe porozuměli 
praktickým anténním aplikacím a dokázali je odborně posoudit. 
Seznam je postupně doplňován novými i dříve publikovanými články. 
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