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                                        BV – 7  
 
Instalace BV7.        Všechny návody se vztahují k BV verze 7.9.1 
 
Ze stránky DF3CB/Download  http://www.df3cb.com/bv/download.html si stáhněte instalační soubor programu 
BDE (Borland Database Engine) do nějaké dočasné složky 

Instalace BDE se provede jen jednou. 
Verze BDE musí být nejméně 5.0! Po 
skončení downloadu dvojklikem na soubor  
bde_setup.exe v dočasné složce spustíte  
instalaci BDE. Sledujte instrukce 
instalátoru. Je doporučeno instalovat 
program do C:\Program Files\BDE. 
 

a ze stejné stránky Download si také stáhněte instalační soubor programu BV7. 

 
Po skončení downloadu, dvojklikem na soubor bv7_setup.exe v dočasné složce spustíte instalaci 
BV7. Sledujte instrukce instalátoru. Je doporučeno ho instalovat do C:\Program Files\BV7. Stejná 
procedura platí i pro budoucí upgrade programu! 
 
Na závěr se instalátor zeptá, jestli chcete vygenerovat demo-deník. Můžete, ale nemusíte. Stejně se 
na demo-deník zeptá, když smažete vytisknutý deník a žádný jiný deník nebude k dispozici. 
 
Podle návodu OK1WCF  v časopise RADIOAMATÉR  si musíte  do Windows nahrát font(y) se 
škrtnutou nulou. Podrobný návod je i na konci tohoto manuálu 
 
Potvrzování QSO v Logger32. 
 
Logger32 používá tři nezávislé způsoby potvrzování spojení – LoTW, EQSL a papírové lístky. Lze 
nastavit automatické označování pro libovolný způsob potvrzování přímo při spojení nebo při ADIF 
importu ze závodních programů. Spojení určená k tisku budou ve všech třech způsobech podbarvena 
růžovou barvou. V Nastavení/Podsvícení si zvolte podsvícení jen jednoho způsobu potvrzování, jinak 
vznikne chaos... Snažte se QSO k tisku připravit kompletně v Loggeru a v BV7 jen vytisknout. 
V současných verzích jak BV7, tak Logger32 už sice jsou nástroje na „synchronizaci“ vytisknutých 
QSO, ale jsou to dvě operace navíc... 

 
Klikněte na Soubor/Export souborů/Export 
QSL souboru. Otevře se známé navigační 
okno s výzvou k vložení názvu souboru. 
 
Pokud už máte BV7 úspěšně nainstalovaný, 
směrujte uložení souboru do: C:/Program 
Files/BV7/Temp. 
 
Při  exportu  QSL Logger nenabízí žádnou 
možnost částečného exportu – vyexportuje 
všechna QSO označená Poslat papírový 

(nebo LoTW či eQSL) lístek .  
 
Po skončení exportu se Logger zeptá, jestli má vyexportovaná spojení označit jako odeslaná na 
bureau.  Pokud potvrdíte Ano, Logger u těchto QSO  změní status QSL_SENT na Y a aktualizuje 
datum odeslání QSL_S_DATE.  Spojení se podbarví zeleně a tak se ztratí rychlý přehled o posledním 
exportu. Já kliknu na NE aby spojení zůstala podbarvená růžově. Teprve až mám všechny samolepky 
bezpečně vytisknuty, udělám nový export a teprve potom potvrdím ANO.  
Tím může příprava QSO k tisku v Loggeru32 skončit a další operace probíhají v BV7... 
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Činnost v BV7 
 
Po  otevření BV7 se zobrazí dvě okna – úplně vlevo je vysoké úzké okno tiskové fronty a na zbytku 
plochy se zobrazí okno deníku, které bude asi prázdné. Klikněte na Option a vyberte Configuration 

 
Ještě před importem QSOs 
musíte nastavit formát datumu, 
zvolit zobrazení pásma nebo 
kmitočtu a vybrat zobrazovaná 
pásma a módy. Jinak se příslušná 
QSO v deníku vůbec nezobrazí !! 
 
Varianty zobrazení datumu se 
ihned zobrazují. 
 
Definice zobrazení data se 
vpisuje do políčka Date Format 
 
 
 
 

 
Zvolte zobrazení nuly ve stránce  deníku a v tiskové frontě. Výběr 
nuly v deníku není úplně jasný, nejjednodušší je otevřít soubor 
BV7.INI v NotePadu a přepsat hodnotu 213 v položce 
SlashedZero na 48. To sice nezobrazí nulu škrtnutou, ale zobrazí ji 
aspoň jako nulu, ne jako  Ř. 
 
 

 
Další krok je import QSO k tisku.  
 

 
Otevřte záložku File a klikněte na New Log 
 
Otevře se následující okno, pomocí něhož 
vyhledáte ADIF soubor vyexportovaný z 
Loggeru  a spustíte konverzi z ADIF do BV7 
 
 

Po stisknutí Browse najděte adresář 
C:/Program Files/BV7/Temp, do kterého 
jste z Logger32 uložili soubor QSO k tisku.  
Do Save log as: napište název deníku, pod 
kterým ho budete v BV7 mít. Třeba 
BREZEN2011 
Do Callsign: napište značku, která se bude 
doplňovat do textu na lístku jako vaše 
značka. Jakmile budou tyto údaje vložené, 
aktivuje se tlačítko Start Conversion 
 

Po skončení konverze se QSO objeví v okně deníku seřazená abecedně, tozn. že spojení se stejnou 
značkou budou pohromadě. Seřazení jedné značky lze zvolit buď chronologicky nebo po pásmech. 



 3 

Nyní je čas na definování šablony. V hlavním menu klikněte na tlačítko Windows a v roletě vyberte 
Label designer Window. V okně Label Designeru klikněte na File a Load, otevře se  adresář 
Layouts, ve kterém budou vzorové šablony.  Pro první pokus si vyberte šablonu sample.bvd. 
  

 
Na tomto obrázku je vidět horní 
nástrojová lišta, ve které jsou 
ikony Lupa + a Lupa -, kterými 
se dá nastavit velikost  a 
čitelnost šablony. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postupnými kroky podle návodu na konci manuálu si šablonu upravíte k obrazu svému, např. takto: 

 
U šablony pro tisk samolepek bude na ploše jen jeden motiv. Místo názvů položek se při tisku doplní 
skutečné údaje z deníku. Okno Label designeru křížkem v pravém horním rohu zase zavřete.  
 
Vrátí se vám okno deníku, kde budou spojení a úzké vysoké okno vlevo (říká se mu Okno tiskové 
fronty) a to bude prázdné. A teď začne zábava...  
 
Na obrazovce tedy budou dvě okna, jedno velké vpravo s deníkem a druhé úzké (vlevo) s nadpisy 
CALL  #  MANAGER. Toto okno  bude zatím prázdné. Později, při zaplňování fronty, bude pod CALL 
značka stanice které je lístek určen, pod # je počet spojení na této samolepce a pod MANAGER je 
značka QSL manažera,  pokud  stanice jeho služby používá.  
 
V okně deníku na obrázku vidíte sloupec se záhlavím Qs. Spojení, která budou mít ve sloupci Qs 
cokoliv kromě N, se považují za vytisknutá a poslaná a nedají se ihned zařadit do tiskové fronty.  
 
V okně deníku mohou být některá QSO podbarvena červeně. Tato spojení byla potvrzena dřív, než vy 
jste se rozhodli k poslání lístku.  V poli Qr budou mít Y. 
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Nevím, co Vám Logger32 do Qs doplnil, jestli Y nebo N.  Bude-li tam  Y, musíte to opravit - tak, že 
myší kliknete na příslušný řádek, on zmodrá (viz horní obrázek) a teď budete tisknout klávesu F8 
tolikrát (asi 4x nebo 5x), až tam bude N.  Když přejedete, nic se neděje, tiskněte F8 dál, až se to 
změní na N. 
Zkontrolujte si takhle celou stránku deníku kterou vidíte na obrazovce a potom můžete začít přesouvat  
spojení do tiskové fronty (úzkého okna vlevo). Máte několik možností, dvě jsou praktické:  
 
Pomocí kurzorových šipek najeďte na spojení, které chcete poslat do tiskové fronty. Nad deníkem, 
vpravo vedle Vaší značky (na obrázku je moje značka), je šest ikon, třetí zleva je list se žlutou šipkou 
vlevo. Když na něj kliknete myší, spojení na kterém je pásový kurzor se překopíruje do tiskové fronty.  
 
Druha možnost je - stisknout a držet klávesu CTRL a pak tisknout kurzorovou šipku vlevo. Spojení se  
přesune a modrý pruh sjede o řádek v deníku níž. U každého přesunutého spojení se změní N ve 
sloupci Qs na Y. To je proto, abyste omylem nepřesouval jedno spojení víckrát. Současně se doplní 
datum ve sloupci DateSent, které se může považovat za datum odeslání. Spojení se stejnou značkou 
se přidávají k jedné značce, až se vyčerpá počet spojeni definovaný pro jednu samolepku nebo QSL 
lístek.  Pak se automaticky otevře další samolepka. 
 
Budete-li mít s jednou značkou 8 spojení a tisková šablona bude mít definovaných 5 spojení, bude v 
tiskové frontě značka dvakrát, jednou s číslem 5 a podruhé s číslem 3. Toto si program hlídá a druhou 
(a další) samolepku vytvoří automaticky sám. 
 
Až budete mít v tiskové frontě několik značek, můžete si zobrazit tiskový Náhled. Opět klikněte na File 
a pak  na Print Preview of Labels. Uvidíte samolepky tak, jak budou na papíře.  
 

Třetí ikonou zleva na nástrojové 
liště je možné zobrazení zvětšit 
 
Takhle pěkný náhled vytvářel BV7 
verze 7.4 a 7.6. Současné verze 
vytvářejí náhled mnohem méně 
čitelný , ale dostačující. 
 
Samolepky se nezaplňují po 
řádcích, ale po sloupcích a tak se i 
zobrazí. 
 
Pokud Vás zajímá tisk na zadní 
stranu lístku, klikněte zase na File, 
pak na Load Label Design a 
vyberte šablonu pro tisk na zadní 
stranu, nic jiného se nemění.  

Teď se bude v náhledu zobrazovat jen jeden lístek, na který se vejde až 7 QSO.  
Když si necháte zobrazit náhled, uvědomte si, že je  na archu jen jeden lístek a ten je dole "pod 
oknem".   Pomoci šipek si ho vytáhněte nahoru. 
Teď už budete jen přesouvat spojení do fronty a tisknout. Ze šablony program ví, kolik spojení se 
vejde na arch samolepek (počet samolepek krát počet QSO na jedné samolepce) a po naplnění archu 
nabídne spuštění tisku.  Zároveň se zeptá, jestli má tiskovou frontu vymazat.  Vymažte ji, až bude 
skutečně vytisknutá.   
 Po naplněn cca poloviny tiskové fronty  klikněte na File a Print Labels a vytiskněte samolepky na 
obyčejný papír a porovnejte proti světlu s archem samolepek přesnost rozmístění.  Program si 
vybranou šablonu pamatuje a při dalším tisku si ji sám nahraje. 
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                                   Label designer 
 
Návrh nové šablony. 
 
Otevřte okno Label designeru, v něm klikněte na File 
a New… otevře se okno jako vlevo. Zde zatrhněte typ 
šablony. Zda se jedná o samolepku nebo QSL lístek. 
 
Pro úsporu místa je obrázek dole oříznut, Je tam 
tlačítko Next, klikněte na něj. 
 
Pokud budete chtít pokračovat na již vytvořené 
šabloně, klikněte  v menu Label designeru na Label 
setting. 

 
Otevře se další strana, ve které se nastaví velikost papíru a 
počet samolepek na stránce. V prvním poli se nastavuje 
formát archu se samolepkami – zde je to A4.  
 
Ve druhém poli se nastavují nepotištěné okraje (Margin). 
Shora, zleva, zprava a zespodu. 
 
Ve třetím poli se hodnoty v prvních dvou řádcích (width a 
height  - šířka a výška jedné samolepky) vypočítávají 
automaticky podle počtu nastavených sloupců (Columns) 
a řádků (Rows). Nejsou-li nálepky předsekány bez mezer, 
vložte ještě mezeru mezi sloupci a řadami (myslí se řady a 
sloupce nálepek). Nastavené štítky se okamžitě zobrazují 
v poli Preview podle nastavení. 
 
Zbývá  Paper orientation – zde zvolte zda se má tisknout 
rovnoběžně s delší nebo kratší stranou papíru 
 
 
Kliknutí na NEXT Vás posune do dalšího okna. Zde se 
nastaví počet řádků  QSO a počet doplňkových (Footer) 
řádků. Číslo Number of QSO lines udává, kolik spojení 
se stejnou značkou se bude ukládat v tiskové frontě pro 
jednu nálepku nebo lístek.  Mezery mezi řádky QSO a 
řádky Footer vliv mají a nastavují se co nejmenší. 
 
V poli Layout description and Notes si uložte jakoukoliv 
vlastní poznámku k tomuto vzoru. 
 
Tři zatrhávací boxy v levém dolním rohu nepoužívám, 
protože jsem jednou dlouho dělal složitější návrh, pak 
jsem něco zatrhl… a mohl jsem začít znovu… 
 
Archy samolepek některých výrobců mají příliš úzký 
horní a spodní zaváděcí pruh a na poslední řadě štítků se 
texty u spodní hrany (obvykle poděkování za QSO) 
nevytisknou.   

 
Je možné si pomoci následujícím fíglem – nadefinujte si dvě šablony, kdy na jedné si definujte o jednu řadu 
méně a o výšku té jedné řady zvětšete spodní okraj. Tím zůstane dostatek papíru za který tiskárna arch drží. 
Druhou šablonu definujte tak, že bude mít jen jednu řadu a délku zbytku archu zapište jako spodní okraj. Pak 
používejte první šablonu a až to bude stát za to, přepněte šablony a dotiskujte jen poslední trojici z druhého 
konce. Je to rozhodně lepší než nuceně zmenšovat počet spojení na štítku. 
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Nyní klikněte na Finiš. Objeví se prázdné okno Label Designeru (nebo tam bude šablona kterou „obětujete“ na 
nový návrh), ale na ploše již bude mřížka podle nadefinovaných samolepek. Důležité jsou ikony na levé hraně 
návrhové plochy. 
 

 
 
 
Po kliknutí na první ikonu můžete pomocí myši posouvat prvky, které jsou již na ploše. 
 
Touto ikonou se umístí na plochu  jednoduché datové pole (značka, datum, čas, atd) 
 
Umístí jakýkoliv text, společný pro všechny samolepky. 
 
Přidá jakékoliv datové pole s nápovědným textem 
 
Umístí do návrhu paměťové pole (???) 
 
Přidá k návrhu geometrický obrazec 
 
Uloží do návrhu jeden nebo několik obrázků. 
 
 

 
 
Jak se s tím pracuje 

 
Po kliknutí na  - Add date field 
(přidat datové pole) se otevře 
toto okno.  
 
 
 
 
Vlastnosti pole. 
 
 
 
Po kliknutí na tři tečky se 
otevře standardní volba fontu 
Windows a lze vybrat 
libovolný font nainstalovaný ve 
Windows 
 
 
 
 

Žlutou barvou je označen sektor na štítku, do kterého údaj patří. Když se jedná o údaj společný pro celou 
nálepku (Značka, QMGR) zatrhněte jej v poli Header Section. Ostatní údaje o spojeních zatrhněte v poli QSO 
lines section. Zde také zatrhněte o který řádek QSO se jedná (A – R) a nakonec definujte font, barvu a velikost 
písma a způsob zarovnávání textu (Alignment) pro tento údaj. Můžete definovat vždy jen jeden údaj. Pole se 
objeví někde na ploše štítku, tak ho myší zatáhněte na správné místo. Chcete-li pole zrušit, klikněte na něj 
jednou, aby se orámovalo a stiskněte tlačítko Delete na klávesnici. Chcete-li pole editovat, opět na něj jednou 
klikněte a pak ho dvojklikem otevřete k editaci. Přímý dvojklik nefunguje.  
 
A teď pozor. Když na kterýkoliv údaj i text kliknete myší, údaj se orámuje tenkou čarou a v rozích se objeví 
černé čtverečky.  Teď můžete:  uchopit pole myší někde uprostřed a přesouvat ho nebo uchopit čtvereček na 
obrysové čáře a měnit velikost prostoru, který údaj zabere. Když kliknete na File a Print preview, vidíte, jak 
jsou texty a údaje zobrazeny. Když rámečkem definujete menší plochu než údaj zabere, údaj se nevytiskne 
celý!!! 
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V první fázi návrhu umístěte na plochu pokud možno všechna pole. Jak vodorovně, tozn. datum, čas, pásmo, 
mód a report, tak svisle pro všechna spojení na jedné samolepce, např DATE_A až DATE_E.  
 
Pečlivě si pohrejte jen s rozmístěním  první řady, ostatní QSO řádky mohou být mírně nepřesné. Pak klikněte na 
Layout a v roletě vyberte Adjust all QSO and Footer lines nebo CTRL_J. Všechny ostatní řádky a sloupce se 
zarovnají podle prvního řádku. Dokonce můžete rozmístit jen první řadu polí – DATE_A, TIME_A, BAND_A, 
RST_A, MODE_A a dále první sloupec, tedy DATE_A, DATE_B, DATE_C, DATE_D a pak kliknout na Add 
missing field automatically nebo CTRL_A. Vše se správně doplní a zarovná 

 
                               Option – Configuration 
 

 
Po této volbě se otevře hlavní konfigurační 
obrazovka, ve které se mohou otevírat další 
záložky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V této záložce se definuje zobrazení 
datumu (je popsáno výše) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto místě se definuje třídění spojení 
pokud je s jednou značkou více než jedno 
spojení. Podle pásem, podle módů nebo 
chronologicky. 
 
Třídění uvnitř tiskové fronty  
- First in, first out – je doporučeno pro  
    QSL lístky přicházející direct 
-  Abecední – doporučeno pro odesílání na  
    QSL bureau 
 
V hlavním okně BV7 může být otevřených 
několik deníků. Pak je možné připojovat ke 
spojením v tiskové frontě i QSO z jiných 
deníků . 
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Nechcete-li potvrzovat spojení například 
z pásma 2m FM, nemusí se v okně deníku 
zobrazovat.  
 
V tom případě zrušte zatržení v záložce 
Bands v boxu 2m a ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
.... v záložce Modes v boxu FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Zobrazení kmitočtu nebo pásma 
 

 
 
Zde se definuje zobrazení oddělovače 
v údaji času. 
 
Pokud se využívá automatické generování 
textů PSE a TNX QSL 
 
A text před značkou QSL manažera 
 
 
Po zatržení posledního checkboxu budou 
nevyužité řádky na samolepce vyplněny 
pomlčkami 
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Font se škrtnutou nulou pro zobrazení 
ve stránce deníku nebo tiskové frontě 
 
V tomto okně se zadává font škrtnuté nuly 
pouze pro zobrazeni značek v okně deníku, 
QSL manažerů a v tiskové frontě. 
 
Font nuly pro tisk na samolepku nebo 
lístek se zadává v tiskové šabloně a může 
být samozřejmě jiný. 
 
Výběr nuly s kódem 48 zde nefunguje a 
musí se provést editací souboru BV7.INI 
 

 
 

 
V programu může být rozpracovaných 
několik deníků (z portable, z expedice,  ze 
závodu nebo pod různými značkami).  
 
V předposledním dialogu se volí, který 
deník se automaticky otevře při spuštění 
programu. Nastavení nepotřebuje 
nápovědu… 
 
 
 
 
 
 

 
 

Instalace fontu s přeškrtnutou nulou pro tisk na 
samolepky do WIN XP 

 
Obsah ZIP souboru s fonty si rozbalte do nějakého pomocného adresáře. Nazvěte ho třeba FONTY, 
ale na názvu nezáleží. Po rozbalení v něm budete mít hromadu podadresářů a v každém podadresáři 
bude jeden font.  Tento balík fontů byl ke stažení na internetu. Zadejte do vyhledávače  Slashed Zero 
Fonts a najdete jich spoustu. Jednotlivé fonty mají příponu ttf a jdou otevřít a vybírat např v jpg 
editoru IrfanView. 
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Poznačte si nebo si zapamatujte název a umístění adresáře. Teď klikněte vlevo dole na START a  
vyberte Ovládací panely, pak Písma. Vlevo nahoře klikněte na Soubor a pak na Nainstalovat  
nové písmo.  

 
Otevře se okno Přidat písma, vlevo dole je vyhledávací okno, v něm najděte a otevřete  složku 
VAG_Round, (tento font se mě líbil nejvíc...hi) a je použitý v mých šablonách. Můžete označit jiný font 
nebo i více fontů. Pro začátek však stačí jeden... Další můžete kdykoliv přiinstalovat.  
 
Ještě lepší je soubory fontů s příponou ttf vykopírovat z jednotlivých podaresářů do jednoho 
společného. Vyhledávání a označování zvolených fontů bude o jedno kliknutí kratší.  
 

 
Klikněte na název fontu a pak na OK a tento font se naistaluje do fontů Windows a je k dispozici i pro 
jiné programy..   
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Instalace fontu s přeškrtnutou nulou do WIN7 - WIN10 
 
V souboru ham_font_collection.zip (je ke stažení na Internetu) jsou tyto fonty se škrtnutou nulou. 

 
 
 
 
 
Po rozzipování je možno si fonty 
prohlédnout v IrfanView a vhodný font 
(soubor s příponou TTF) si někam 
vykopírovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potom v průzkumníku Windows najděte  dočasný adresář s fontem a klikněte na něm pravým 
 

 
 
Rozbalí se menu a třetí položka je Otevřít v programu. Když kliknete na Windows font viewer, 
otevře se okno prohlížeče fontů a za předpokladu, že font je nový,  dosud neinstalovaný, je tlačítko 
Instalovat aktivní.    Horní část okna  prohlížeče fontů vypadá takto 
 

 
 
Po kliknutí na tlačítko se otevře malé okno s teploměrem (nestačil jsem zachytit...hi)  a font je tam. 
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         Odpovídání na posluchačské lístky          Answering SWL cards 
 

Důležitou vlastností kterou každý deníkový program nemá – je odpovídání na SWL QSL lístky. Podmínkou je, 
mít v BV7 vložený celý deník. Nejprve vložte šablonu SWL lístku sample_swl.bvd. Pak klikněte na tlačítko 
Option | Answer SWL cards v hlavním okně BV7. Klávesová zkratka je CTRL+Shift+A. Výstražná zpráva 
vám připomene, že máte mít vloženou šablonu SWL lístku. Otevře se prázdné okno SWL logu.  
Nejprve zadejte  značku SWL. Nyní můžete zadat údaje QSO ručně nebo mnohem pohodlněji pomocí "drag and 
drop": Vyhledejte v hlavním deníku záznam QSO které chce SWL potvrdit. Vyhledávání proveďte jako obvykle.  
 

Nyní klikněte na požadované QSO v okně logu  levým tlačítkem myši (sledujte, jak se změní kurzor myši – na 
symbol dopravní značky Zákaz stání) a přetáhněte myší požadované QSO z okna deníku do okna SWL. Pokud 
lze QSO vložit, myší kurzor se změní na prázdný čtvereček a "drop" se provede uvolněním levého tlačítka myši. 
Tomu se v jazyce Windows říká "drag and drop". 
 

 
 

Až budete hotovi, klikněte na tlačítko >> Print Queue v mřížce SWL. Všechna data jsou odeslána do tiskové 
fronty. Klikněte na náhled a uvidíte, jak to bude vypadat na štítcích. 
 

Pokud máte otevřené dva nebo více deníků s různými značkami majitele, přetáhnout data do okna SWL deníku 
je možné pouze pro jednu značku. Ta je samozřejmě daná. Majitel volací značky je ve sloupci nejvíce vpravo v 
mřížce SWL deníku.Sloupec má jinou barvu. Jakmile jste vložili jeden volací znak v mřížce SWL deníku, 
nemůže už být editován.Jediná šance je vymazat všechny záznamy kliknutím na tlačítko Clear. 

 
 
 
Moje šablona SWL lístku 
v okně Label designeru 
 
Poznámka: Použijte vzorek 
šablony sample_swl.bvd jako 
výchozí pro své vlastní 
návrhu 
 
 
 

 
Hotová SWL  samolepka 
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