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Minulý měsíc v ČRK, v IARU a ve světě
● MEZINÁRODNÍ RADIOAMATÉRSKÉ SETKÁNÍ HOLICE JIŽ PO DVACÁTÉ
Málokterá akce se může pochlubit takovou tradicí, jako mezinárodní setkání radioamatérů
v Holicích. Ano, sešli jsme se již po dvacáté, v příjemném prostředí, sice o týden dříve, než
obvykle, ale za pěkného počasí, i když sobota to trochu zkazila dešťovými přeháňkami.

Čestnou plaketu Českého radioklubu pro RK OK1KHL
za dlouhá léta obětavé pořadatelské práce
přebírají Sveta, OK1VEY, a David, OK1DOG,
z rukou Jirky, OK1AOZ

ČRK je jedním z těch, kdo - jako v minulých letech - udělili záštitu setkání, tradičně dobře
organizovanému a hojně navštěvovanému. Těší nás, že se setkání zúčastnilo na 3000
návštěvníků a mnoho oficiálních delegací z okolních i vzdálenějších zemí. I v dnešní složitější
ekonomické situaci se zúčastnily tradiční firmy, které tomuto setkání svou účastí dávají
správnou atmosféru.
ČRK se prezentoval pěkným výstavním
stánkem, kde bylo možno získat
všechny požadované informace o naší
organizaci, a kde byla k dispozici QSL
služba
zprostředkující
zájemcům
odevzdání či předání QSL lístků. Za
bezchybné fungování této služby je
nutné poděkovat všem, kdo se na ní
podílejí, zejména Josefovi, OK1ES. QSL
služba přivezla na setkání cca 70 kg
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QSL lístků 308 stanicím, které si o tuto službu požádaly, a odvezla k distribuci cca 280 kg
QSL od přítomných hamů.
Další službou byla možnost potvrzení QSL lístků do DXCC u DXCC CZECH POINTU ve stánku
ČRK. DXCC Checkpoint v OK je ovšem k disposici i mimo setkání v Holicích http://www.crk.cz/DXCCCHECKC.
ČRK se navíc po letech podařilo připravit tisk
nových, velmi žádaných radioamatérských map,
které se v Holicích prodávaly poprvé. Byly za
velmi příznivé ceny, zejména pro členy ČRK, a pro
svou výbornou kvalitu udělají jistě mnoha
radioamatérům radost. Pro další zájemce jsou
mapy k dispozici v sekretariátu ČRK. Rada ČRK
děkuje především Danovi, OK1HRA, který mapy
připravil a vytiskl, i dalším, kteří tomuto projektu
přispěli.
Nedílnou součástí holického setkání jsou i odborné
přednášky a besedy. Na jubilejní setkání se
podařilo aktivitou členů Rady zajistit zajímavou přednášku a besedu s mimořádnými hosty a
špičkovými radioamatéry Rogerem, G3SXW, a Lionelem, G5LP. I přednáška OK1RI o
anténách měla velmi dobrý ohlas.

Jeden z četných diskusních kroužků:
OK1MP, VA6IK, DL1YD, OK1PD, OK1AKJ

Nelze opomenout ani mnohá bilaterální jednání a posezení radioamatérů všech oborů zájmu.
Významným přínosem byla prezentace mladých začínajících radioamatérů, protože v nich je
budoucnost našeho hnutí. ČRK připravuje program na podporu mládeže s cílem získat co
nejvíce zájemců o radioamatérské vysílání.

Z přijetí u starosty města Holice
u předsednického stolu ředitel setkání David, OK1DOG,
tajemník MěÚ Holice Ing. Vladislav Branda,
senátor JUDr. Miroslav Antl,
starosta Holic Mgr. Pavel Hladík
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Holickým pořadatelům se daří udržovat velmi dobré kontakty s vedením města Holice a
k tomu patří i tradiční setkání VIP hostů, zástupců firem a zahraničních delegací v pátek
navečer u starosty města Mgr. Pavla Hladíka. Za ČRK se přijetí u starosty zúčastnil předseda
Jirka, OK1AOZ, a členové rady OK1VJV a OK1MP. Setkání byl přítomen i senátor JUDr.
Miroslav Antl, který přislíbil svou pomoc při řešení některých našich problémů.

XX. jubilejní setkání skončilo, a je nutno si přát, aby pokračovalo úspěšně i do dalších let.
Jaromír, OK1VJV
● Červencové jednání Výkonného výboru ČRK
V Praze se dne 29. července 2009 sešel Výkonný výbor ČRK. Projednal přijetí úsporných
opatření k zachování vyváženého rozpočtu ČRK, práci s radioamatérskými začátečníky a
přípravu setkání v Holicích. Zápis najdete zde: http://www.crk.cz/FILES/ZAPIS07_09.PDF.
● Srpnové jednání Rady ČRK
V Holicích se dne 20. srpna 2009 sešla Rada Českého
radioklubu. Projednala výsledky jednání s Českým
telekomunikačním úřadem, úsporná opatření ke snížení
nákladů
ČRK,
přípravu
koncepce
práce
s
radioamatérskými začátečníky, výsledky poptávky po
dodavateli časopisu ČRK, výsledky zadání tisku
radioamatérských map. Zápis si můžete stáhnout zde:
http://www.crk.cz/FILES/ZAPIS08_09.PDF.
● Informace o jednání mezi Českým radioklubem a Českým telekomunikačním
úřadem
Představitelé ČRK (OK1AOZ, 1MP, 1XU) navštívili 11. srpna 2009 Český telekomunikační úřad
k předem ujednané schůzce s ředitelem odboru správy kmitočtového spektra panem ing.
Duchačem a panem ing. Sujou. Schůzka navázala na obdobné schůzky z předchozích let,
které oběma stranám umožnily pravidelnou výměnu názorů na aktuální problémy amatérské
radiokomunikační služby.
V posledních letech stát pravidelně vždy po pěti letech upravoval předpisy pro
radioamatérský provoz. Naposledy byly nové předpisy přijaty v roce 2005 v souvislosti s
novým zákonem o elektronických komunikacích. Pětileté období končí, a hlavním zájmem
ČRK bylo ověřit, zda jsou k roku 2010 připravovány změny předpisů, a v jakém okamžiku
bude mít ČRK možnost případně připravované novely připomínkovat. Z jednání vyplynulo, že
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ČTÚ není známo, že by ministerstvo průmyslu a obchodu, které má nyní agendu legislativy
elektronických komunikací za Českou republiku v gesci, nějaké změny připravovalo. Souvisí
to patrně i s tím, že připravená a vládou předložená rozsáhlá novela zákona o elektronických
komunikacích byla v důsledku současné politické situace z projednání parlamentem stažena.
ČRK bylo doporučeno v případě potřeby změn zákonných norem obrátit se na příslušný útvar
MPO.
Dále bylo projednáno přistoupení České republiky k Doporučení CEPT
ECC/REC/(05)06 - CEPT Novice Radio Amateur Licence o vzájemném
uznávání oprávnění třídy NOVICE členskými zeměmi CEPT. Bylo konstatováno, že
pokud jde o provoz domácích držitelů oprávnění třídy NOVICE v zahraničí, není
zde prakticky problém, neboť i oprávnění této třídy vystavuje ČTÚ již rok na vícejazyčném
formuláři ve stejné formě jako oprávnění třídy A, a pokud příslušná země k doporučení
přistoupila, provoz koncesionáře třídy NOVICE v dané zemi je po dobu tří měsíců možný.
Pokud jde o provoz zahraničních držitelů licence třídy NOVICE v České republice, bude ve
spolupráci s odborem pro mezinárodní vztahy ČTÚ ověřeno, zda a kdy by ČR mohla k tomuto
doporučení přistoupit a tuto skutečnost zveřejnit, aby zahraniční telekomunikační správy i
jednotliví zájemci měli v tomto směru spolehlivou informaci.
Představitelé ČRK poděkovali za vstřícný přístup ČTÚ k experimentálnímu provozu
radioamatérů v pásmu 70 MHz, a dotázali se, zda by bylo možno dobu platnosti dosud
vydávaných oprávnění k provozu v tomto pásmu prodlužovat. Bylo sděleno, že s ohledem na
další uživatele, kteří mají pásmo přiděleno primárně, nelze o zařazení pásma do standardního
přídělu pro amatérskou službu uvažovat. Vzhledem k tomu, že z dosavadního využívání nemá
ČTÚ žádné negativní poznatky, předpokládá, že i nadále budou moci být vydávána oprávnění
s omezenou dobou platnosti. Letos stanovený limit 50 oprávnění
nebyl zatím vyčerpán.
O možném zvýšení výkonu v pásmu 50 MHz lze uvažovat po
úplném ukončení TV vysílání v tomto pásmu, resp. po
rozhodnutí o dalším využití tohoto pásma.
Na Světové radiokomunikační konferenci WRC-12 se má v
Agendě 1.23 projednávat příděl pro amatérskou službu v oblasti
500 kHz. Některé země již umožnily získat mimořádné
oprávnění pro amatéry v této kmitočtové oblasti. ČRK se
dotázal, zda podobný přístup by byl možný i v ČR. Bylo sděleno,
že oprávnění pro tento kmitočet bylo v ČR již vydáno, a ČTÚ
nevylučuje možnost vydání oprávnění i dalším žadatelům, lze
však uvažovat vždy jen o oprávněních s omezenou dobou
platnosti do doby, než bude o možnosti využívání tohoto pásma
amatérskou službou rozhodnuto. Podobně je tomu i v případě
kmitočtů v oblasti 5 MHz, kdy na minulém WRC byly
zablokovány změny v oblasti 4 - 10 MHz, přesto v řadě zemí mohou amatéři využívat několik
kanálů.
Zástupci ČRK konstatovali, že ustanovení vyhlášky č.155/2005 Sb. o volacích
značkách, které nedovoluje opakovaně přidělit volací značku dříve, než po pěti letech od
ukončení platnosti oprávnění dřívějšího držitele, v některých zvláštních případech působí
problémy. Bylo konstatováno, že toto ustanovení bylo do vyhlášky
zařazeno výhradně na přání radioamatérů s ohledem na ty, kdo opožděně
podají žádost o prodloužení platnosti oprávnění a jejich dlouhá léta
používaná značka by mohla být přidělena jinému zájemci, a také s
ohledem na doručování lístků QSL službě. ČTÚ nemá důvod na tomto
ustanovení trvat, a pokud ČRK navrhne změny, které nezkomplikují
administrativní postupy při přidělování značek, nebude mít ČTÚ proti
vypuštění tohoto ustanovení z vyhlášky námitky.
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● Jak prodloužit radioamatérskou licenci?
Protože se stále opakují dotazy, jak správně žádat o prodloužení
radioamaterské koncese zopakujeme si opět postup. Vyčerpávající odpovědi
na všechny hlavní otázky o styku radioamatéra s Českým telekomunikačním
úřadem najdete na WEBu ČRK: http://www.crk.cz/CZ/KONCEC. Řadu
informací najdeme i na internetových stránkách ČTÚ - http://www.ctu.cz.
Veškeré záležitosti povolování amatérských stanic má na starosti Český telekomunikační
úřad (ČTÚ) se sídlem v Praze. Ke styku s ČTÚ můžete použít telefon č. 224 004 725.
Radioamatérskou agendu aktuálně spravuje pan ing. Pecha.
Písemný styk s ČTÚ - stejně jako s jakýmkoli jiným úřadem - radíme vést formou
doporučených dopisů. Jedno vyhotovení (či fotokopii) každého odeslaného dokladu si dobře
uložte. K zásilkám, na nichž Vám zásadně záleží, připojte doručenku.
Písemnosti můžete doručit také osobně. ČTÚ sídlí na adrese Sokolovská 219, Praha 9 (v
těsné blízkosti stanice metra Vysočanská na lince B). V takovém případě neopomeňte vzít si
sebou fotokopii své žádosti a dát si v podatelně doručení potvrdit na fotokopii razítkem.
Jen ČTÚ Vám může odpovědět na otázky o nejbližších termínech zkoušek, kdy Vám přijde
koncese, jakou jste dostali volací značku atp. Český radioklub Vám tyto informace při
nejlepší vůli poskytnout nemůže, proto prosíme: ve všech záležitostech týkajících se
povolovacího řízení kontaktujte vždy ČTÚ!
Druhým úřadem, který podstatně ovlivňuje podmínky pro práci radioamatérů u nás, je
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - MPO ČR. Jeho funkce je ovšem výhradně
normotvorná, a radioamatéři s ním běžně nepřicházejí do styku.
Kdybyste však příležitostně potřebovali nějakou informaci, třeba vysvětlení k některé z
vyhlášek, které ministerstvo vydává, můžete je kontaktovat na adrese: Ministerstvo
průmyslu a obchodu, odbor elektronických komunikací, Na Františku 32, 11015 Praha 1,
telefon: 224851111, fax: 224811089, e-mail: "mpo at mpo.cz", WWW stránky: www.mpo.cz.
Vzor žádosti o prodloužení koncese:

Český telekomunikační úřad
Odbor správy kmitočtového spektra
poštovní přihrádka 02
Praha 025
225 02
Věc: Žádost o prodloužení platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů
amatérské radiokomunikační služby
Jsem držitelem oprávnění k využívání rádiových kmitočtů amatérské radiokomunikační
služby, vydaného Vaším úřadem pod číslem jednacím A-65627/00 dne 1.srpna 2005 s
platností do 31.července 2010 s přiděleným volacím znakem OK2NOV.
V souladu s § 19 odst. 3 zákona č.127/2005 Sb. žádám o prodloužení doby platnosti
uvedeného oprávnění, protože můj zájem provozovat stanici amatérské radiokomunikační
služby nadále trvá.
Dále uvádím své osobní údaje:
Jméno a příjmení: Josef Novák
Datum a místo narození: 7.červenec 1977 v Novákovičkách
Bydliště: Novákova 27, Novákovičky, PSČ 007 07
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Návrh požadované volací značky: OK2NOV
Požadovaná doba prodloužení využívání rádiových kmitočtů: maximální dle předpisů ČR
Korespondenci spojenou s touto žádostí laskavě zašlete na výše uvedenou adresu mého
trvalého bydliště. Dosažitelný jsem též na mobilním telefonu č. 609 909 909, případně emailem na adrese ok2nov@novakovicky.cz. V příloze:
fotokopie listiny oprávnění,
fotokopie průkazu odborné způsobilosti,
fotokopie dokladu o úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč.
Josef N o v á k
V Novákovičkách dne 1.června 2010

Správní poplatek 200 Kč se platí v případě, že nejsou v licenci žádné změny. V případě
jakékoli změny (např. adresy) je poplatek již 500,-Kč.
Postup i další vzory žádostí najdete na: http://www.crk.cz/CZ/KONCEC#VZOR
Nyní postup o platbě správního poplatku:
Český telekomunikační úřad požaduje, aby žadatelé uhradili poplatek už před podáním
žádosti a kopii dokladu o platbě (nemusí být ověřená) připojili k žádosti.
Poplatek lze uhradit ČTÚ bankovním převodem nebo složenkou na účet vedený u pobočky
ČNB v Praze č. 3711-60426011/0710 var. symbol 6.
Jako konstantní symbol uvedeme 1148 při úhradě bankovním převodem a 1149 při platbě
složenkou. Doporučujeme originál dokladu o zaplacení poplatku (tedy ústřižek poštovní
poukázky, výpis z našeho účtu apod.) dobře uschovat, a k podáním ČTÚ zásadně přikládat
opravdu jen jeho fotokopie.
Ještě informace o možnostech volby volací značky:
Volací značku přiděluje žadateli ČTÚ. Je přitom vázán zejména
vyhláškou č.155/2005 Sb. o způsobu tvorby volacích značek. Je však
letitou tradicí, že ČTÚ žadatelům umožňuje si značku vybrat,
samozřejmě v mezích možností daných touto vyhláškou.
Předpokladem je, že požadovaná značka je volná. ČTÚ také nemůže
přidělit značku držitele, jehož povolení zaniklo, pět let po skončení
platnosti povolení. Krom jiného jsou tím před ztrátou léta užívané
značky chráněni ti méně pořádní z nás, kteří opomenou požádat
včas o prodloužení platnosti oprávnění.
Z povahy věci plyne, že volací značka musí být celosvětově unikátní.
Přehled značek vydaných v ČR lze najít na WWW stránkách ČTÚ http://www.ctu.cz/ctu-online/vyhledavaci-databaze/databazepridelenych-radiovych-kmitoctu-podle-vydanych-pridelu-aindividualnich-opravneni.html?action=amateri (volací znak nutno zadat velkými písmeny),
kde si můžeme ověřit, zda značka, o niž máme zájem, není již přidělena. V přehledu se
objeví pouze aktuálně vydané a platné značky. O konkrétní značku můžeme požádat nejlépe
písemně přímo v textu žádosti o koncesi. Bývá akceptována i ústní žádost u úředníka
zastupujícího ČTÚ při zkouškách. O změnu volací značky lze samozřejmě požádat též kdykoli
v době platnosti oprávnění. Volací značka nám bude povinně a automaticky změněna při
přechodu ze třídy N - NOVICE do třídy A - HAREC. V každém případě je nutno zdůraznit, že
žadatel obecně právo na vlastní volbu značky nemá. ČTÚ je povinen k žádosti o konkrétní
značku přihlédnout, konečné rozhodnutí však závisí výhradně na něm.
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● V závěru letošního roku skončí platnost dlouholeté smlouvy, podle které je
Českému radioklubu a jeho členům dodáván časopis Radioamatér. Rada ČRK
ukončila příjem příchozích nabídek a jedná nyní s vybranými subjekty.
● Upozornění na změnu značky rádiového vysílání ČRK
V souladu s předpisem pro vydávání značek klubovým radiostanicím se nemohla
prodloužit platnost stávající značky OK1CRA. Po prázdninách tedy uslyšíte
zprávy ČRK pod novou značkou OK1RCR. Zprávy ČRK začnou po letní přestávce ve středu
2. 9. 2009 od 17:00 místního času.
● Čestné plakety Českého radioklubu
Při příležitosti holického setkání byli čestnými plaketami a diplomy ČRK oceněni další
radioamatéři. Plaketu získal samotný holický Radioklub OK1KHL za dlouholetou
organisátorskou práci, a Milan, OK1VHF, za dlouholeté výsledky v práci na
radioamatérských pásmech. Čestné diplomy získali Ivan, OK1PI, David, OK1DOG a
Vláďa, OK1IVZ, všichni za organizační práci. Přehled všech oceněných najdete na této
stránce ČRK: http://www.crk.cz/CZ/DIKYC.

Minulý měsíc na pásmech
● Vysílání 7O1YGF se uznává pro DXCC!
Diplomový výbor DXCC se rozhodl zpětně uznat spojení s 7O1YGF z
16. - 26. 4. 2000 do DXCC. Výbor prostudoval nově předložené
materiály a završil tak devítileté úsilí týmu operátorů, který
vynaložil moře času presvědčováním a předkládáním požadovaných
dokumentů, které dokládaly legalitu provozu. QSL via od DJ3XD.
● ET3JA minulostí
Josef, OK1XV, pracoval velmi aktivně jako ET3JA. Ukončil
několikaletý služební pobyt v Etiopii a 21. 8. 2009 se vrátil do ČR.
Po aklimatizaci začne vyřizovat kompletní QSL agendu.
● TC17A
U příležitosti 10. výročí tragického zemětřesení v Turecku byla 17. srpna v provozu stanice
TC17A. Události se měli účastnit zástupci zemí, které se podílely na záchranných pracích (4X,
9A, A7, DL, ET, EU, G, HA, HZ, JA, LZ, OK, OZ, SV, UA, VE, a YI). Stanice pracovala v
pásmech 20, 30 a 40 m poblíž kmitočtů pro nouzovou komunikaci.
● Frosty, K5LBU, dal na vědomí, že členové DX expedice do Lesotha
navázali pod značkami 7P8CF, 7P8AO, 7P8MM, 7P8YI a 7P8OK
kolem 27.000 QSOs. Věnovali se spíše klasickým pásmům a jejich
signál nebyl v EU rozhodně nic extra.

Očekáváme v ČRK, v IARU a ve světě
• Pozvání na zajímavou výstavu

V případě cesty na Hanou nezapomeňte navštívit výstavu OK2BJR v
Černé věži v Drahanovicích, která bude otevřena od 22. 8. do 30. 9.
2009: OD KRYSTALKY K MOBILU aneb Z HANÉ NA KONEC SVĚTA Historie a současnost rádia. Soukromá sbírka pana Bregina –
radioamatéra. Viz: http://www.cernavez.cz/cerna-vez-konane-akce.php.
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• Další běh radioamatérského kursu
Radioklub OK1KHL připravuje na podzim letošního roku již 23. běh radioamatérského
kurzu (radioamatérský kurs pro začátečníky). Konat se bude v autokempu u rybníka
Hluboký nedaleko Holic. Proběhne ve dnech 25. až 29. září 2009 a bude ukončen zkouškami
před komisí ČTÚ. Více: http://www.ok1khl.com/view.php?cisloclanku=2009060901.
● ČRK nově nabízí radioamatérské mapy ve čtyřech provedeních:





lokátorová mapa EU,
mapa ČR s lokátory a okresy,
světová mapa DXCC se zónami ITU a WAZ,
azimutální mapa světa se středem v ČR.

Každá jednotlivá mapa má cenu 100 Kč pro člena ČRK, 180 Kč pro ostatní. Celá sada 4 druhů
map jako komplet je v ceně 300 Kč pro členy ČRK, 540 Kč pro ostatní. Mapy byly
distribuovány v Holicích a nadále budou k osobnímu odběru na sekretariátu ČRK. V případě
zasílání mapy na dobírku je nutné k ceně počítat s poštovným a balným ve výši cca 150 Kč
(podle obalu). Bližší info na sekretariátu ČRK. Případné objednávky na „crk at crk.cz“.
● Vysílání z Kosova
DR OMs!
Přibližně před půl rokem jsem na ČRK vznášel dotaz na možnost vysílání z Kosova a přidělení
místního prefixu. Informace o vysílání z této lokality však byly velmi kusé a nejasné. V
současné době se v této zemi nacházím (pracovně) a měl jsem možnost jednat s příslušnými
lidmi místního Telekomunikačního úřadu (TRA). O své osobní zkušenosti bych se s Vámi rád
podělil, a proto Vám aktuální stav týkající se vysílání z Kosova posílám v příloze, k vlastnímu
využití, či možnému informování dalších radioamatérů, kteří tuto zemi z jakéhokoli důvodu
navštíví. Pokud by z Vaší strany byl zájem o další info, jsou dvě cesty k jejich získání:
1. využít e-mailovou adresu uvedenou v příloze a dotázat se přímo na TRA,
2. využít mé přítomnosti zde a možnosti opětovného osobního kontaktu na TRA.
73, Bohouš OK1SA
Po dlouhé době zjišťování, kdo a kde se uděluje licence pro radioamatérské vysílání, se mi
podařilo sehnat místo i osobu, která mi povolení pro vysílání z Kosova měla vystavit:
Telecommunications Regulatory Autority - TRA
Visar HALIMI
(Head of Frequency Spektrum Planning Section)
"Rilindja Container's" Office 30
street Luan Haradinaj
Prishtinë
Office : +381 38 211 025
Mob : +377 44 165 - 776
"vishalimi at yahoo.com“
"visar.halimi at art-ks.org"
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Prvotní informace o bezproblémovém udělení prefixu YU8 se záhy po osobním jednání
elegantně rozplynuly. Výsledkem je mé konstatování, že legální vysílání z Kosova není v
současné době možné. A to z těchto důvodů:
Do 17.2.2008, kdy došlo k vyhlášení nezávislosti Kosova, vydávala bez jakýchkoliv problémů
radioamatérské licence pro vysílání z Kosova mezinárodní organizace UNMIK (United Nations
Mission in Kosovo, česky mise Spojených národů v Kosovu). Je to prostředek civilní správy
válkou zničeného Kosova pod patronací OSN. Po vyhlášení samostatnosti Kosova vydala nově
vzniklá vláda nařízení (platí dodnes) o neudělování licencí mimokosovským radioamatérům,
neboť není vyřešeno přidělení nového prefixu státu Kosovo. Současně s tím Kosovská vláda
odmítá pro radioamatérský provoz z Kosova povolovat a přidělovat dříve používaný srbský
prefix YU8.
Současný kosovský telekomunikační úřad (TRA - Telecommunications Regulatory Autority,
Frequency Spektrum Planning Section) postoupil žádost o udělení nového prefixu státu
Kosovo Mezinárodní telekomunikační unii (ITU, International Telecommunication Union) a
dosud očekává odpověď. Kosovo však nebylo uznáno OSN jako samostatný stát a proto ITU
dosud Kosovu nový prefix nevydala.
Kosovo má v současné době asi 200 registrovaných radioamatérů, kteří mohou používat
dřívější srbský prefix YU8. Z patriotismu však odmítají pod tímto prefixem z Kosova vysílat.
Lze tak konstatovat, že pokud stanice s prefixem YU8 uvádí svůj lokátor z území Kosova, s
největší pravděpodobností se jedná o nelegální stanici.
I když …… nic není tak jednoduché a jednoznačné.
Prefix YU8 samozřejmě používají srbští radioamatéři. Dle neoficiálních zdrojů je možné získat
prefix YU8 podáním žádosti na Srbský telekomunikační úřad v Bělehradě. S největší
pravděpodobností tento úřad nebude mít nic proti tomu, aby žadatel použil tento prefix i v
Kosovu, neboť tím, že Srbsko neuznalo samostatnost Kosova, považuje Kosovo stále za
srbské. Česká republika však nezávislost a samostatnost Kosova uznala, a proto by se i
radioamatérská činnost měla řídit novými zákony této země a nařízeními místní vlády. Takže
"kruh se uzavřel" a jsme zpět u nařízení kosovské vlády.
K Bouhoušově informaci doplňme, že Kosovo není uznáno jako země DXCC. K uznání do
DXCC musí být splněna jedna z podmínek:
1. přidělení série volacích značek ITU, nebo
2. přijetí do OSN.
• Ceny poštovného do zahraničí
Karel, OK1CF, upozorňuje na velmi zajímavou stránku - "Foreign Postage Rates"
http://www.k4hb.com/postage.html - kterou udržuje K4HB.
Zájemci si zde mohou najít současné poštovné, platné pro mnoho zajímavých zahraničních
destinací a také tabulku s vývojem cen poštovného v jednotlivých zemích.

Očekáváme na pásmech
● 3B7FQ - ST. BRANDON IS.
Rachid měl už zahájit provoz, zatím se však na
pásmu neobjevil. Bude tam do 3. 9. QSL na
K5XK.
● 4W - TIMOR LESTE
Al, CT1GPQ, je už v Dili a stále čeká na souhlas
představitelů armády k instalaci antén. Pokud
ho obdrží, bude QRV jako 4W6AL do 3. 10.
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● WEST MALAISIA
Hans, DF5UG, bude QRV 19. 8.-7. 9. ze Sarawaku (9M8QQ), Sabahu (9M6QQ) a také
z Bruneje (V85QQ).
● FR/G- GLORIOSO IS.
Didier, F5OGL, oznámil, že tým FR5GA startuje 11. 9. z Paříže na ostrov Reunion a
zpáteční letenky mají na 8. 10. 2009. Informace o odletu z Reunionu na ostrov Glorioso
bude uveřejněná ihned, jak to potvrdí představitelé francouzské armády. V nejbližší
době bude na Reunion přepraveno i všechno materiálně-technické vybavení. Operátoři
budou na ostrově Glorioso 3 týdny.
● XV – VIETNAM
Yannick, F1TUJ, se přestěhoval do Vietnamu a získal koncesi pod značkou XV4TUJ. Pracuje
jen SSB na 20 a 40 m, ale QSO potvrzuje pouze elektronicky na eQSL.
● T8 - REP. OF BELAU
Mori, JA2ZS, bude QRV 19. -22. 9. jako T88ZS z ostrova
Palau CW/SSB na 80 – 10 m.
● 5Z - Keňa
Steve, W8SMH, je členem Armády spásy, která působí
v Nairobi, a další 3 roky bude QRV jako 5Z4/W8SMH.
Nemá však žádné zkušenosti s DX provozem a prosí o
ohleduplnost.
● SV/A- MT.ATHOS
Apollo minulý týden pracoval několikrát na 30 m.
Na dekódování
a
vysílání
CW
používá
program, ve kterém má nastavena dlouhá
makra (3 x značku protistanice, 2 x svoji, 3 x RST
apod.), a tak QSO jsou velmi zdlouhavá. Navíc
program dekóduje jen silné signály, a tak je velký
problém se dovolat. Apollo požaduje QSL jen
direkt, nepoužívejte IRC.
● 140 výročí narození W1AW
Od 00:00 UTC 9.září do 24:00 UTC 9.září uslyšíte na pásmu provoz stanic se značkou
doplněnou údajem „/140“. Jde o stanice oprávněné zúčastnit se tímto způsobem oslav 140.
výročí narození Hirama Percy Maxima, W1AW, jednoho z prvních radioamatérů ve světě.
Za práci s alespoň 25 takovými stanice lze získat diplom. Více na WEBu ARRL:
http://www.arrl.org/news/stories/2009/08/17/11025/.

Závodění

● V souvislosti s narůstajícím počtu hlavně EU stanic, které v CQ WW
DX contestech používají neférové praktiky, zavedl organizátor contestu
do podmínek nové pravidlo III.8. Na jeho základě musí contestová stanice
souhlasit s dopředu ohlášenou návštěvou člena contestové komise v době
contestu. V případě nesouhlasu nebo neumožnění plného přístupu ke
contestovému QTH bude stanice vyloučena ze závodu na 3-5 let. Toto
opatření přichází v době, kdy vyhodnocovatel začíná razantněji bojovat
proti podvádějícím stanicím. Prvním krokem byla diskvalifikace pěti
nejokatějších případů v SSB části CQWW DX Contestu 2008. Další se dají
očekávat v CW části. Tyto kroky se setkaly s pozitivní odezvou mezi
contestovou komunitou.
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● 11. - 12. 7. proběhl IARU HF World Champions - neoficiální MS
závodníků na KV, a ČR výtečně reprezentovala parta OL9HQ. Podle
neoficiálních informací by se mohla vklínit mezi elitu a dosáhnout
historický úspěch - 4. místo na světě. Díky všem OK stanicím, které
v závodě zavolaly.
● OK SSB ZÁVOD
Závod se koná v sobotu 19. září 2009 (SSB) od 04:00 do 06:00 UTC, t. j. od 6 do 8 hod.
místního času, a to ve dvou jednohodinových etapách. Závod probíhá na pásmech 80 m a
160 m v těchto jejich segmentech:
SSB: 1840-1950 KHz, 3700-3770 KHz
Kategorie:
a. obě pásma, výkon dle povolovacích podmínek
b. obě pásma, výkon do 100 W
c. posluchači
V každé etapě na každém pásmu lze s toutéž stanicí navázat jedno platné spojení. Navazují
se spojení se stanicemi z OK a OM. Současně probíhá i OM CW/SSB závod a platí tedy
spojení i s účastníky tohoto závodu. Vyměňuje se kód složený z RS(T), okresního znaku a
pořadového čísla, např. 599 APA 001. Násobiče jsou okresy, počítají se na každém pásmu
zvlášť a za každou etapu zvlášť (jeden okres je tedy možné započítat maximálně jako 4
násobiče - 1. etapa 80 m, 2. etapa 80 m, 1. etapa 160 m, 2. etapa 160 m), vlastní okres se
jako násobič nepočítá. Každé navázané spojení se hodnotí jedním bodem. Spojení je
neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v přijaté značce nebo v přijatém kódu.

Foto převzato z HF Happenings No. 368

V závodě není možné používat speciální volací znaky (OL, ...), které byly vydány výhradně
pro použití v mezinárodních závodech. V jeden okamžik lze vysílat pouze jedním signálem.
(Nelze tedy vysílat dvěma a více vysílači současně). Posluchači mohou každou stanici v každé
etapě a na každém pásmu započítat pouze jednou. Zaznamenané spojení je platné, pokud je
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přijata značka stanice, odesílaný soutěžní kód a značka protistanice. Pokud jsou tedy
zaznamenány oba předávané kódy, jde o dva samostatné záznamy a počítají se za dva body,
přičemž každý je na samostatném řádku soutěžního deníku, včetně bodového ohodnocení i
vyznačení případného násobiče - v daném případě lze tedy odposlechem kompletního spojení
získat 2 body a až 2 násobiče.
Deníky: Průběžný list soutěžního deníku obsahuje u každého spojení datum, čas UTC,
pásmo, volací znak protistanice, odeslaný kód (alespoň měnící se část), přijatý kód, body,
nový násobič. Posluchači zapisují datum, čas UTC, pásmo, volací znak stanice, odeslaný kód,
značka protistanice, body, nový násobič. Záhlaví obsahuje vlastní volací znak a pořadové
číslo listu. Titulní list obsahuje název závodu, datum konání, volací znak použitý v závodě,
volací znaky operátorů, přesnou adresu, kategorii, počet bodů, počet násobičů, celkový
výsledek, použité zařízení (vč. výkonu), anténa a čestné prohlášení v tomto znění "Prohlašuji,
že jsem dodržel podmínky závodu a povolovací podmínky a že výše uvedené údaje jsou
pravdivé". Pokud stanice neuvede dobu od prvního vydání radioamatérské koncese do data
konání závodu, bude automaticky zařazena do kategorie a) nebo b). Pokud neuvede použitý
výkon, bude automaticky zařazena do kategorie a).
Deníky je třeba zaslat do 14 dnů po závodě na adresu vyhodnocovatele, a to nejlépe emailem na "okssb at crk.cz", případně via PR nebo poštou. Upřednostňován je deník v
elektronické podobě, nejlépe ve formátu Cabrillo. Pokud stanice nepošle deník k vyhodnocení
(alespoň pro kontrolu), bude s touto stanicí započítáno QSO pouze v případě, že se objeví
alespoň v pěti došlých denících. Stanice na prvních třech místech v každé kategorii obdrží
diplom, vítěz každé kategorie obdrží plaketu. Pořadatelem závodu je Český radioklub.

Radioamatérské závody následujícího měsíce
datum
1.9.
3.9.
4.-6.9
5.-6.9.
5.9.
5.9.
5.9.
5-6.9
5.9.
5.-6.9.
5.-6.9.
5.-6.9.
6.-12.9
6.9.
6.9.
6.-7.9.
7.9.
7.-8.9.
8.9.
8.9.
10.9.
10.9.
11.-12.9.
12.-13.9.
12.9.
12.9.
12.9.
12.-13.9.
12.9.

čas UTC
17.00-21.00
17.00-21.00
23.00-23.00
00.00-24.00
00.00-24.00
05.00-07.00
06.00-08.00
12.00-04.00
13.00-16.00
13.00-12.59
13.00-13.00
14.00-14.00
00.01-23.59
04.00-0600
11.00-17.00
18.00-03.00
19.30-20.30
23.00-03.00
01.00-03.00
17.00-21.00
17.00-21.00
19.00-20.30
20.00-02.00
00.00-23.59
04.00-05.59
10.00-12.00
13.00-18.59
14.00-06.00
16.00-24.00
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název
Nordic activity 2m
10 meter NAC
G3ZQS Mem. Straight Key Contest
All Asian DX Contest
Russian "Radio" RTTY WW Contest
SSB liga
Wake-Up! QRP Sprint
Colorado QSO Party
AGCW Straight Key Party
IARU Region 1 Fieldday
RSGB SSB Field Day
VHF contest
FISTS Straight Key Week
KV PA 80m
DARC 10 m Digital Cont. "Corona"
Tennessee QSO Party
Aktivita 160m
MI-QRP Club Labor Day CW Sprint
ARS Spartan Sprint
Nordic activity 70Cm
NAC 50 MHz (Aktivitetstest)
RSGB 80 m Club Sprint
J.H. Mem. 80m Spr. /local time/
Worked All Europe DX-Contest
OM Activity Contest
FM pohár /local time/
Swiss HTC QRP Sprint
Arkansas QSO Party (1)
Ohio State Parks On the Air

mode
All
CW/SSB/FM/Digital
CW
SSB
RTTY
SSB
CW
All
CW
SSB
SSB
CW/SSB
CW
CW
Digital
All
SSB
CW
CW
All
All
SSB
PSK31
SSB
CW/SSB
FM
CW
CW/Digital/SSB
All
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12.-14.9.
12.9.
12.-13.9.
13.9.
13.9.
13.9.
13.9.
13.9.
13.9.
13.9.
14.9.
15.9.
16.9.
17.9.
19.9.
19.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
19.-20.9.
19.9.
19.-20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
23.9.
26.-27.9.
26.-27.9.
26.-27.9.
26.-27.9.
26.-27.9.
27.9.
27.9.
28.9.
28.9.

18.00-03.00
18.00-24.00
19.00-04.00
00.00-04.00
00.00-24.00
14.00-15.00
00.00-24.00
14.00-15.00
15.00-24.00
15.15-16.15
19.30-20.30
17.00-21.00
18.00-20.00
00.30-02.30
04.00-06.00
04.00-06.00
12.00-12.00
12.00-12.00
13.00-21.00
15.00-03.00
16.00-07.00
17.00-20.00
18.00-18.00
00.00-04.00
08.00-11.00
08.00-11.00
07.00-12.00
16.00-24.00
01.00-03.00
17.00-21.00
00.00-02.00
19.00-20.30
00.00-24.00
03.00-03.00
12.00-12.00
14.00-02.00
17.00-17.00
14.00-20.00
06.00-10.00
00.00-04.00
18.00-19.00

ARRL September VHF QSO Party
SOC Marathon Sprint
QRP ARCI VHF Contest
North American Sprint Contest
SKCC WeekEnd Sprint
SSA MÄnt Contest
SKCC WeekEnd Sprint
SSA MÄşnadstest nr 9
Arkansas QSO Party (2)
SSA MÄşnadstest nr 9
Aktivita 160 m
Nordic activity 23cm
MOON Contest
NAQCC Straight Key/Bug Sprint
OK SSB Závod
OM SSB Preteky
CIS DX RTTY Contest
The 51st Scandinavian Activity Contest
South Carolina QSO Party
QRP Afield
Washington Salmon Run (1)
Feld-Hell Club Sprint
QCWA QSO Party
North American Sprint Contest
Provozní aktiv VKV 2m UP
MČR dětí VKV 2m UP
9A Activity Contest 2m
Washington Salmon Run (2)
Run For The Bacon QRP Contest
Nordic activity 13cm UP +6m
SKCC Straight Key Sprint
RSGB 80 m Club Sprint
CQ WW RTTY DX Contest
JLRS Party Contest
The 51st Scandinavian Activity Contest
Texas QSO Party (1)
Coast to coast FISTS Clubs QSO Party
Texas QSO Party (2)
ON Contest 6m
Fall QRP Homebrewer Sprint
Závod ČAV

All
CW
All
CW
CW
CW
CW
CW
CW/Digital/SSB
SSB
CW
All
CW/Digital/SSB
CW
SSB
SSB
RTTY
CW
All
All
CW/Digital/SSB
Feld-Hell
All
SSB
All
All
All
CW/Digital/SSB
CW
All
CW
CW
RTTY
Phone
SSB
All
CW
All
CW
CW/PSK31
CW

Radioamatérská setkání
• Pražské radioamatérské setkání - burza na Jarově se koná 19. 9. 2009 v sále
Odborného učiliště, Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) od 08.00 do 12.00. Bližší info
http://ok1kfx.sweb.cz. Příští se plánuje na 21. 11. 2009.
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● Zdeněk, OK1AR, srdečně zve na 16. setkání radioamatérů na Podbořansku. Bude se
konat v sobotu dne 12. září 2009 od 10 hod. v restauraci "U Toma" ve Strojeticích u
Podbořan (JO60RE). Ještě předtím, od 8.30 proběhne v restauraci zasedání členů a příznivců
DIG OK sekce.
● 40. výročí vzniku radioklubu OK1ONA
Den otevřených dveří + přátelské posezení a popovídání u příležitosti 40. výročí vzniku
radioklubu OK1ONA proběhne v sobotu, 19. září, od 13:00 v QTH radioklubu: BystřanySvětice, JO60WO, NR Teplice, http://ol1c.nagano.cz/cj/kvqth.htm.
Nabízíme prohlídku QTH + RIG, setkání se zakládajícími členy, nahlédnutí do klubové
kroniky radioklubu, prohlížení fotek z posledních akcí a prostě pokec o všem možném.
Občerstvení zajištěno (něco dobrého na ohni, dá-li počasí). JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!
V případě zájmu kontaktujte Pavla, OK1IPS: 723 889 908, nebo http://ol1c.nagano.cz rubrika 'Kontakt'.
● Sokolovský radioklub OK1KTS pořádá setkání všech radioamatérů a jejich
příznivců, které se koná dne 17. 10. 2009 (sobota) od 9.30 hodin. Místo
konání je v Těšovicích u Sokolova (v blízkosti OD Kaufland) v restauraci U
Slunce, kde taktéž bude probíhat prezentace prodejců firem ICOM, GM
Elektronic Brno, Bateria Slaný a zástupce Alamatu. Dále individuální prodej
a burza. Případné dotazy a informace podává OK1CB na telefonním čísle 605 402
202. Srdečně Vás zvou členové radioklubu OK1KTS.

Rada Českého radioklubu
a
Josef Zabavík, OK1ES
tajemník ČRK

Máte zprávy celostátního či regionálního významu pro radioamatéry? Pošlete e-mail:
● Josefovi, OK1ES, „crk at crk.cz“, se zprávami pro Radu ČRK, Bulletin ČRK a OK1RCR,
● Martinovi, OK1FUA, „casopis at crk.cz“, se zprávami pro časopis Radioamatér,
● Honzovi, OK1XU, „webmaster at crk.cz“, se zprávami pro WWW stránky ČRK.

Tady všude je něco zajímavého…
WWW stránky
ČRK

Fórum ČRK
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ČRK nabízí
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