
Skupina pro mládež a začínající radioamatéry 
 

Pracovní skupina pro mládež a začínající radioamatéry již řadu let vytváří v 

rámci Českého radioklubu z. s. podmínky pro činnost zájemců o amatérské 

vysílání. Aktivity pracovní skupiny lze rozdělit do několika okruhů: 

 

1. Pořádání technické soutěže „Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice“, 

která po síti okresních a krajských kol vrcholí Mistrovstvím republiky. 

Této tradiční soutěže se účastní děti a mládež ve třech věkových 

kategorích. Ve třech soutěžních disciplinách mají za úkol prokázat své 

teoretické znalosti a praktické dovedosti z konstrukcí 

radioelektronických zařízení. První disciplinou je odborný test ze 

znalostí radiotechniky a elektroniky. Dále pak hodnocení dovezeného 

domácího výrobku s dokumentací. Vyvrcholením pak je stavba a 

oživení soutěžního výrobku. Tuto soutěž financuje od úrovně 

krajských kol Český radioklub z. s., Praha. Nemalý počet krajských 

kol je financován ze soukromých zdrojů nebo grantů. Bohužel se 

nepodařilo zajistit zařazení této soutěže mezi soutěže vyhlašované 

MŠMT ČR. 

 

2. Další soutěží pro děti a mládež je Mistrovství ČR juniorů v práci na 

VKV. Jednotlivé etapy soutěže probíhají v rámci domácích 

radioamatérských závodů. Tedy „Provozního aktivu“ a „FM poháru“. 

Zapojení juniorů do těchto závodů je co do počtu stanic velice 

kolísavé. 

 

3. Český radioklub také podporuje všechny zájemce v úsilí získat vlastní 

radioamatérskou koncesi. Organizuje ve spolupráci s Domem dětí a 

mládeže Hradec Králové (jeho členským radioklubem OK1OHK) 

„Radioamatérskou školu. 

 

4. Dalšími projekty, které Český radioklub podporuje, jsou jednotlivé 

akce na „Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích“. Na 

aktivitách spojených s účastí dětí a mládeže na setkání v Holicích se 

nevelkou měrou podílí Petr OK1DPX a samozřejmě všichni vedoucí 

kroužků z celé ČR.  

 

5. Mladí zástupci komunity českých radioamatérů se již několik let 

zúčastňují soustředění YOTA (Youngesters On The Air), které se 

v roce 2016 konalo v Rakousku. Česká republika může vyslat 4 

mládežníky. Proto každý rok hledáme zapálené radioamatéry, kteří 

mají 15 až 25 let a plynule hovoří anglickým jazykem. 

 



6. Další významnou akcí pro mladé amatéry je „YOTA December „. 

Každý rok v prosinci se uskutečňuje akce pro mládež, Youngsters On 

The Air December. Jedná se o projekt IARU, který má za cíl zvýšení 

aktivity mládežníků na pásmech a zlepšování jejich operátorských 

schopností. Během celého prosince je možno navazovat spojení s 

YOTA stanicemi. V roce 2016 se naši mládežníci zúčastnili s volačkou 

OL16YOTA, 

 

 

Je nutné podotknout, že bez tiché a nenápadné práce radioamatérů a dalších 

vedoucích kroužků v radioklubech, Střediscích pro volný čas, Školních klubech 

a dalších, by nebylo o čem psát a co hodnotit. Na závěr hodnocení práce skupiny 

chci všem poděkovat a popřát hodně sil pro práci s dorostem do dalších let. 

 

 

Vojtěch Horák, OK1ZHV 

 


