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Platnost povolení (koncese). 
 
V Bulletinu ČRK č.2/2016 je uvedeno množství stanic, kterým končí v únoru koncese. Mezi 
nimi jsou i členové VRK. 
 
Žádost o prodloužení je t řeba v souladu s p ředpisy podat m ěsíc p ředem , pokud tak 
neučiníte, nemusí ČTÚ platnost oprávnění (neboli LIS, dříve povolení, koncese či licence) 
prodloužit a žadatel může být vyzván k podání žádosti o nové oprávnění. S vysíláním pak 
raději chvíli počká a připlatí si 300,- Kč, neboť poplatek za nové oprávnění činí 500,- Kč. 
 
O prodloužení platnosti oprávnění žádáme na adrese:  
Český telekomunika ční úřad, odbor správy kmito čtového spektra, poštovní 
přihrádka 02, 225 02 Praha 025 .  
O prodloužení je třeba žádat měsíc před koncem platnosti. Správní poplatek 200,- Kč 
uhradíme ještě před podáním žádosti (nebo na ni nalepíme kolky) a kopii dokladu o platbě 
(nebo přesný údaj o úhradě bankovním převodem) k ní připojíme. Platí se bankovním 
převodem nebo složenkou, na účet vedený u pobočky ČNB v Praze č. 3711-
60426011/0710. Variabilní symbol: v případě prodloužení oprávnění použijeme pouze 
jedinou číslici "6". Jako konstantní symbol uvedeme 1148 při úhradě bankovním 
převodem, anebo 1149 při platbě složenkou. 
 
A nyní prosím pozor: 
  
Při prodlužování Vám ČTÚ pošle pouze Rozhodnutí, nikoli nové Oprávnění! Takže změní-
li se některý z důležitých údajů na oprávnění (např. QTH, anebo když se z YL stane XYL), 
nežádáme o prodloužení platnosti oprávnění starého, ale rovnou o nové. A v tom případě 
činí správní poplatek 500,- Kč. Mimoto použijeme jiný variabilní symbol: 10xxxxxx, kde za 
xxxxxx dosadíme prvních 6 znaků z IČ nebo rodného čísla uváděného v žádosti. Při 
žádosti o změnu platného oprávnění použijeme variabilní symbol ve tvaru 10yyyyyy, kde 
za yyyyyy dosadíme číslo oprávnění. Jako konstantní symbol uvedeme buď 1148 při 
úhradě bankovním převodem, anebo 1149 při platbě složenkou. 
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 Důležité kontaktní adresy:  
 
     
     Český Radioklub 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7 
e-mail: crk@crk.cz 
telefon: 266 722 240, 607 208 230 

     QSL služba :e-mail: qsl@crk.cz 
telefon: 266 722 253 
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody 
QSL lístky : P.O.Box 69, 113 27 Praha 1 
 

     Český telekomunika ční úřad 
     Odbor správy kmitočtového spektra 

Sokolovská 219, Praha 9,  
P.O.Box 02 , 225 02 Praha 025,  
telefon (ústředna): 224 004 111 
Referent         : 224 004 657  
 
Stránky VRK na I-netu :  http://www.vrk.wz.cz 
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Stav p říspěvkové morálky k 9.2.2016: ( Zm ěny  od 5.12.2015)  
 
Příspěvky na rok 2015 poslali:  
OK1DAR, MO, TFH(rovněž 2013 a 2014),  
OK2AR(rovněž 2014), BNF,2VX, 
 
Příspěvky na rok 2016 poslali:  
OK1AGO, CKV( rovněž 2017),DAR, IAS, ISH, JMS, MO, TFH, 
OK2AR, BBJ, BJI, BLR, BNF, COS, DAN, DE, EI, JK, PAK, PIP, VX, 6WW, 
OM7AT(rovněž 2017 a 2018), DL4FCS, 
 
Příspěvky na rok 2017 poslali:  
OK2BDU, 2JK, 
 
 
Silent key:  
 
Dne 2.10. 2015 zemřel po dlouhé nemoci Jozef R. Oravec, OM3QQ, čl.č.057  
z Nového Města nad Váhom v nedožitých 79-ti letech. 
 
Na podzim 2015 zemřel Erich Lux, OK2BHM, čl.č. 389 z Oder, víc není známo. 
 
Dne 9. listopadu 2015 zemřel Jiří Kazda, OK2BKE, čl.č. 335 ze Zakřan po těžké nemoci 
ve věku nedožitých 88 let. 
 
Dne 16.12.2015 zemřel Doc. Ing. Petr Obermajer CSc., OK2FEI, čl.č. 014 , z Brna,  
první předseda VRK  ve věku 80 let. 
 
 
Nový člen:  
 
Členské číslo: 472  Ing. Václav Hůrka, OK 6 W W ,  Sokolnice                     od 21.1.2016 
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Diplom Decimal award ,  

 
který vydává OK QRP klub , při příležitosti vydání stého čísla časopisu OQI. 
 
Diplom se vydává za následujících podmínek:  

-  10 potvrzených zemí DXCC na libovolných deseti radioamatérských pásmech.  

- spojení uskutečnit s maximálním příkonem koncového stupně vysílače do 10 W.  

- největší rozměr použité antény nesmí překročit 1/10 vlnové délky na nejnižším 
kmitočtu daného pásma.  

Diplom se vydává v elektronické formě zdarma, cena vytištěného diplomu je 10x10 
=100 Kč, popř. 4 EUR a zahrnuje i poštovné.  

Prvních 10 žadatelů o diplom dostane jako bonus CD s OQI 1-100.  

Platí spojení po 1.1.2016 libovolnými druhy provozu.  
 
Žádosti o diplom se posílají na formuláři, který je možné stáhnout na klubovém webu.  
 
Do formuláře je kromě údajů o spojeních třeba vložit pro každé pásmo i popis použité 
antény a obrázky získaných QSL lístků. 
 
Platí spojení potvrzená klasickým QSL lístkem nebo přes e-QSL.  
 
Protistanice mohou být QRO. Platná jsou spojení navázaná ze stálého i přechodných 
QTH a při vysílání pod vlastní značkou ze zahraničí.  
 
Diplom se vydává i pro posluchače.  
 
Nejzajímavější popisy použitých antén budou uveřejněny v časopise OQI.  
 
O své zkušenosti a zážitky při plnění diplomu se můžete podělit s ostatními  
na QRP fóru https://groups.google.com/forum/#!forum/okqrp .  
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Další zajímávý a dlouhodobý závod „ MOON  CONTEST“ 
 
Tento závod vyhlašuje OK2VZB pro rok 2016.  
 
Základní informace pro tento závod jsou následující: 
      
Termíny konání závodu jsou každou 1. 2. a 3. středu v měsíci v čase 19:00 – 21,00 UTC  
a to tak, že první středu v měsíci  probíhá závod v pásmu dvou metrů, druhou středu 
v měsíci na pásmu 70 cm a třetí středu v měsíci v pásmu 6 metrů.  
 
Soutěží se všemi povolenými druhy provoz (SSB, FM, CW, Digital…dle rozdělení IARU 
pro jednotlivá pásma). 
 
Soutěžní kód: volací značka, RST, pořadové číslo spojení (poč. 001) , WW lokátor a název 
místa. 
 
Závodní výzva:  "Výzva MOON contest" nebo "Výzva závod" popř. "CQ MOON 
CONTEST" nebo  "CQ CONTEST“ 
 
Maximální výkon koncového stupně vysílače:  2m a 70 cm = 50W, 6m = 25 W. 
 
Další podrobnost, jako je hlášení výsledků, bodování …najde zájemce na odkazu: 
http://ok2vbz.waypoint.cz/mc/podminky/ 
 
 
 
 V měsíci lednu se závodu zú častnili operáto ři: 
 
 Vladimír OK2PAK, Pavel OK2PIP, Honza OK1TE, Franta OK2FF, Petr OK1APY  
a body přispěl i OK2XVX z Újezdu u Brna. Věříme, že se přidají další.  
Těšíme se na QSOs..v měsíci únoru.               
 
Podmínky obou diplomů a poznámku o účasti poslal   OK1APY . Děkujeme. 
 
 
Pozvání:    
 
 Hlavní závod VRK se koná druhou ned ěli v b řeznu, letos tedy 13.3.  ( Ve 
Zpravodaji 4/15 je nesprávně uvedeno 6.3.)  Podmínky závodu jsou 
uveřejněny ve Zpravodaji č.1/2012, str. 4. 
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Diplomy VRK:  
 

Diplom V E T E R Á N  R A D I O  K L U B  

Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejmén ě třiceti amatér ů, kteří jsou členy 
Veterán Radio Klubu. Z po čtu t řiceti zna ček je t řeba vybrat takové, aby se z jejich 
sufix ů, vždy jen z jednoho písmene, dal sestavit název VE TERAN RADIO KLUB. 
Výjimkou je klubová stanice OK5VRK, jejíž sufix lze  pro diplom použít celý, ale jen 
pro za čáteční písmena slov VETERAN RADIO KLUB. Do celkového po čtu t řiceti 
amatérů se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není  podmínkou 
pro ud ělení diplomu. 
 

VKV diplom V E T E R Á N  R A D I O  K L U B  
  
Na přání řady radioamatér ů, kteří mohou pracovat pouze provozem FM vydáváme 
VKV diplom Veterán Radio Klubu za provoz na VKV. 
 Diplom se vydává za spojení nebo poslech nejmén ě dvaceti amatér ů, kteří jsou 
členy Veterán Radio Klubu. Z po čtu dvaceti zna ček amatér ů je třeba vybrat takové, 
aby se z jejich sufix ů, vždy jen z jednoho písmene, dal sestavit název VE TERÁN 
RADIO KLUB. Výjimkou je klubová stanice OK5VRK její ž sufix lze použít celý, ale jen 
pro po čáteční písmena slov Veterán Radio Klub. Do celkového po čtu dvaceti stanic 
se započítává pouze 1x. Spojení se stanicí OK5VRK však není  podmínkou pro 
uděleni diplomu. 
 

Zahrani ční diplom V R K  

Rada VRK vydává diplom za spojeni se členy VRK z deseti zemí. 
Diplom mohou získat koncesovaní radioamaté ři a poslucha či za těchto podmínek:  
 Je třeba navázat spojení (odposlech) se členy našeho VRK a to z deseti r ůzných 
zemí. Tedy z každé zem ě jen jedno spojení. 
 Pro tento diplom platí spojení od založení VRK - t edy od za čátku roku 1992. Spojení 
lze uskute čnit všemi druhy provozu a na všech radioamatérských  pásmech, mimo 
pozemních p řevaděčů. Platí spojení i s vlastní zemí. Pro tento diplom platí také 
spojení se členem VRK, vysílajícím z jiné zem ě jako host, jako by byl p říslušníkem 
této zem ě, i když v této zemi žádného člena VRK nemáme. Nap říklad: Spojení s 
HA/OK2WH platí jako spojení se členem VRK v Ma ďarsku (HA). A naopak : Pro 
OK2WH vysílajícího z Ma ďarska, platí jedno potvrzené spojení, (s jakýmkoliv  
veteránem) jako spojení se členem VRK z Ma ďarska, protože sám se sebou spojení 
udělat nem ůže. 
 

 Žádosti o tyto diplomy  posílejte na OK2BEH,  
Zdeněk Životský, Na Honech 1826, 666 01 Tišnov. 
 
Rada VRK pro oživení p řipomíná základní podmínky pro získání našich diplom ů. 
Jejich plné zn ění  najdete ve Zpravodaji č. 4/2014.                             OK2BEH, OK2AI S 
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Kulaté a p ůlkulaté narozeniny našich členů: 
 
Květen     :  OK1MAY 75,   OK1VPT 85,   OK2BN 70,   DL8UAA 75 
Červen     :  OK1AYF 80,   OK1FV 80,      OK1IN 55 
Červenec :  OK2AIS 80,    OK2BGW 60,  OK2DE 75 
 
Setkání :  
 
Brněnští radioamatéři se scházejí:   v úterý v 16 hodin v restauraci Plzeňský dvůr  
         ve čtvrtek v 17 hodin v restauraci U pavouka 
 
Výstava:  
  
24. mezinárodní veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace, komunikace, osvětlení 
a zabezpečení  AMPER  se koná 15. -18.3. 2016  na brněnském výstavišti. 
 
 
Několik informací z únorového bulletinu ČRK:  
 
● Hezký článek o Telčských radioamatérech byl zveřejněn na webu IDNES.CZ. Děkujeme 
za skvělou propagaci HAM radia! 
 
● V Praze se dne 26. ledna 2016 sešla Rada ČRK. Důvodem svolání rady byly zprávy o 
finanční situaci po konci roku 2015, zpráva o zápůjčkách, všeobecné podmínky VKV 
závodů, nový SW pro vyhodnocení VKV závodů a další…  
 
● Zdeněk OK7DR upozorňuje na vznik nového OK QRP fora. Vzniká u příležitosti vydání 
jubilejního stého čísla Bulletinu OK QRP Info. Více na webu OK QRP klubu.  
 
● Vyšla kniha „Radiotechnika za druhé světové války“ od Miroslava, OM3CU. 
 
● Radioamatérská škola – Školu, nebo chcete-li kurz operátorů, organizuje Dům dětí a 
mládeže Hradec Králové a radioklub OK1OHK v Autokempu Stříbrný rybník.  
 
NEJBLIŽŠÍ TERMÍN JE VE DNECH 16. 4. až  21. 4. 2015. 
 
Organizátoři i lektoři kurzu vyzývají ostatní OK a OM radioamatéry, aby svou zvýšenou 
aktivitou na  pásmech v době konání kurzu a uskutečněnými QSO se stanicí OK1OHK 
podpořili frekventanty kurzu a umožnili jim tak navázat co největší počet spojení. Každé 
spojení bude potvrzeno speciálním QSL lístkem. 
 
● NPOTA, National Parks On The Air – U příležitosti 100. výročí Správy národních parků v 
USA bude od 1. 1. do 31. 12. 2016 probíhat soutěž „lovců“ a „aktivátorů“ Národních parků 
USA, kdy bude aktivovaných více než 430 oficiálních národních parků USA. Spojení 
budou potvrzována přes LoTW.  
 
 
 


