
Rada začala pracovat ve složení: 

Předseda OK1RI, místopředseda OK1VUM. Byl ustaven pouze jeden místopředseda, pouze pro učely 

podpisů v bance podpisovým právem vládl i OK1DVM a protože je v Praze a má čas také OK1MP. 

Jednotliví radní podle abecedy (sufixu): 

OK1CF (KV manager), OK1DVM (hospodář), OK1FFU (QSL služba, vyhodnocování OK/OM DX kontest, 

inventurní komise), OK1MCW (redakční komise), OK5MM (OL HQ), OK1MP (IARU, styk s ČTÚ atd.), 

OK1NP (internetové služby), OK7PM (věci dotýkající se “úředního jazyka”), OK1TO (nemovitosti), OK1VAO 

(VKV manager dolní pásma VKV a směrem k IARU – vyhodnocování VKV závodů), OK1VHB , (mládež 

směrem do IARU a k dotacím), OK2ULQ (VKV manažer UHF, později obhospodařovatel VKV majáků), 

OK1ZHV (mládež, soutěže radiotechniků). 

Na závěr předseda a místopřeseda, kteří sice jakoby nemají na starosti nic, ale jsou v té či oné míře 

namočeni ve všem. OK1RI více v nemovitostech, vztazích s SSS, IARU a OK1VUM více ve VHF aktivitách a 

poslední polovina období nový web. 

Záměrně píšu, co který radní má dělat, aby bylo jasné, že rada musí obsáhnout všechny možné 

odbornosti a je třeba najít obětavého dobrovolníka, který se oné činnosti, pro blaho jiných bude ve svém 

volném čase věnovat (stejně jako já teď píšu tyto řádky – a věřte, uměl bych se zabavit lépe). 

Jako vždy i v tomto období došlo k několika změnám. První se rozhodl nás opustit Vítek OK5MM, důvody 

jeho odchodu nebyly v daném okamžiku až tak jasné, ale prostě se tak rozhodl, s jeho náhradou jsme moc 

nespěchali, protože jsme si řekli, že manažer OLHQ nemusí být členem rady – navíc této ne zcela 

jednoduché záležitosti se chopil Pavel OK1MY (člen revizní komise) po dvou letech se k tomuto opět uvolil 

Vítek OK5MM – do rady zpět už nechtěl. Řekli jsme si, že nám chybí hlavně někdo, kdo by se věnoval 

propagaci – a hledali a přesvědčovali až do doby před asi rokem nicméně zcela marně, ne že bychom 

nikoho neoslovili, ale všichni oslovení nás poslali….. Potom už jsme si řekli, že už je to za chvíli, nicméně 

jsme netušili, že přijde COVID…. 

Rada se v uplynulém období sešla celkem 15x. Jakmile se vyskytlo něco k řešení, řešilo se to elektronicky, 

elektronicky jsme hlasovali vice než 50x. Uskupení “Výkonný Výbor” nám přišlo jako zcela zbytečné a ani 

nebyl ustanoven a nikomu po celých bezmála pět let nechyběl, bylo-li třeba něco operativně řešit 

proběhlo elektronicky. 

Všech jednání rady se zúčastnil alespoň jeden člen revizní komise, většinou však v hojnějším počtu. O 

něco více než po roce zemřel revizor Jarda OK1WF a po nějaké době hledání byl v souladu se stanovami 

kooptován OK1AY. 

V minulých všech zprávách bývala pravidelným bodem lamentace nad našimi tajemníky – ne však teď, 

naše tajemnice Líba nyní již OK1LYL funguje prostě skvěle a se vším, co život přináší se vždy popasuje 

výborně. Nějakou lamentaci si však neodpustím ani tentokrát – intenzivně bojujeme se zcela zdivočelou 

státní správou. Kromě naprosté neschopnosti a nemohoucnosti tvůrce našich předpisů odboru 

elektronických komunikací MPO, nás trapí NOZ – již posledně jsem se zmínil o nesmyslnosti oddílu, který 



řeší spolky – o celé situaci, kdy dvě dámy-autorky z ministerstva spravedlnosti, spolky uchopily, jako kdyby 

to byly korporace se vším všudy, a to přináší neskutečné množství práce o obtěžuje to všechny. Navíc to 

sepsaly tak, že například největší společenskou organizaci v tomto státě, t.j. dobrovolné hasiče, nelze 

podle tohoto zákona korektně zpracovat a k nápravě přistoupily tvůrčím způsobem, obě ministerstvo 

opustily a ministerstvo sdělí, že vnímají, že to není správně, problematika je složitá a že není nikdo, kdo by 

té věci rozumněl a byl jí schopen řešit. Další postěžování je na GDPR a agenturu pro sport. S příchodem 

GDPR před již několika lety nám bylo sděleno a v duchu zákona jsme  (správně) pochopili, že nesmíme 

sbírat rodná čísla. Tedy jsme je přestali sbírat a dokonce odstranili z databáze. Ale po několika letech 

přichází Hniličkova agentura s výborným nápadem, zřídit registr sportovců – pozor sportovci jsou všichni 

naši členové, tento registr provázat s registrem obyvatel prostřednictvím rodných čísel a stanoví spolku 

pro poskytnutí jakékoliv dotace povinnost tam všechny své členy zapsat. No snadno se řekne, ale těžko 

udělá. Naštěstí jsme našli jednu starou kopii databáze a tedy ejhle máme asi polovinu rodných čísel a další 

krok, oslovit zbylou polovinu a to číslo od nich nově či znova získat, zase maličkost - finálně jsou to stovky 

hodin práce – ono valná část našich p.t. členů nedpoví na mail ale je třeba s nimi promluvit…. 

V tomto období již samozřejmě nefungovala SAZKA, dostali jsme náš podíl na vypořádáni po vyhraném 

soudu s Unií sportu (nástupce ČSTV) přes SSS, a naštěstí stát pochopil, že situaci musí nějak řešit a napřed 

přes Ministerstvo školství a později agenturu pro sport rozdělovalo dotace, sice v menší výši než 

přicházelo od SAZKY, ale sláva alespoň něco. Za zmínku stojí poznámka, že skvělá “Hniličkova” agentura 

dostala od státu k rozdělení cca o 20% více peněz než v předchozích dvou letech MŠMT, ale rozděleno jich 

bylo cca o 20% méně a ten rozdíl jsou miliardy a jaksi se ztratily. Kam se ty peníze poděly je na 

rozklíčování pro jiné orgány – uvádím to spíše pro zajímavost. 

Jako v minulých letech, jsme intenzivně na každé radě řešili naše nemovitosti – pořád platí, že rada ČRK je 

jako zasedání realitní firmy. Opět jsme byli nuceni vyměnit naše správce jak v Jablonci tak Ústí nad Labem 

tak ve Žďáru nad Sázavou. Každý takový krok je vždy mnoho starostí a práce, ale snad se všechny tyto 

změny povedly a ukazuje, se, že správci prostě nevydrží fungovat uspokojivě dlouho. Všechny nemovitosti 

s výjimkou Jablonce jsme opravovali bez váhání vše co bylo třeba a život přinesl. K Jablonci přistupujeme 

velmi opatrně, dům je obrovský a vice než 150 let starý a tedy z pohledu oprav je to “černá díra”. Pokud 

bychom opravili vše jak by mělo být (např.rekonstrukce vody, kanalizace, toalet a koupelen – a je to 

několik milionů), tak na to naše prostředky nestačí ani náhodou. Přistupujeme k tomu tak, že pokud se 

objeví nájemce, opravujeme prostory k pronajmutí tak, aby to ekonomicky dávalo smysl. V našem domě v 

Ústí nad Labem se dlouhodobě (již třeba 5-6 let) nedaří pronajímat kancelářské nebytové prostory 

zejména ve třetím a čtvrtém patře bez výtahu – opravili jsme nejvyšší podlaží, kde vznikl jednak radioklub, 

který pracuje s dětmi a dále jeden byt – ten se pronajal v podstatě ihned a nájemce zaplatí přestavbu 

obojího za cca 10 let. Letos přes zimu plánujeme  upravit další podlaží na dva byty a uvidíme jak se zadaří 

a co dál. V tomto okamžiku je budova ve Žďáru nad Sázavou kompletně pronajata. Statistika realitních 

firem říká, že přibližně každý cca dvacátý nájemce je problematický – my můžeme tuto statistiku v 

podstatě potvrdit – nicméně v posledních letech se naše problémy s nájemci překvapivě zmenšily a v 

tomto okamžiku například není v chodu žádný spor s neplatičem. V tomto období nás nepostihlo nic 

podobného jako v minulosti – t.j. nákup pozemku pod domem, havarijní výměr a podobně. Jediné co 

přišlo byla žádost-prosba MÚ ve Svitavách, abychom uvedli společně do papírového pořádku skutečný 



stav pozemků – tedy my máme a naši nájemci užívají oplocený kus obecního pozemku, a současně kus 

silnice a chodníku byly na našem pozemku. Dohromady se jednalo o cca sto čtverečních metrů. Tedy vše 

se vyřešilo a na konci jsme nic neplatili, naopak dostali první desítky tisíc od města, které samo vyřídilo 

všechny náležitosti, t.j. geometra, ocenění, sepsání smlouvy, vyřešení se správou silnic a konečně podání 

na katastr. Radost s takovým městem spolupracovat. 

Na toto místo patří QSL služba. Po léta trvajícím pomalém poklesu množství zpracovávaných lístků nastal 

poměrně velký vzestup, jednoznačně způsobený provozem na FT8. Zdržím se úvah a komentáře proč, ale 

je to holy fakt. QSL služba v rukou jako vítr rychlé Lenky Zabavíkové funguje myslím skvěle. 

Na závěr k penězům – konstatování – o žádném z nákladům větších než cca 10 tis. nerozhodla žádná 

osoba samostatně, byť to jednací řád připouští a v minulosti se to dělo, o všech výdajích jednala rada. 

Stav našich finančních prostředků na účtech je cca o 1 milion Kč  vyšší, než byl na počátku funkčního 

období této končící rady. Podrobněji jistě náš hospodář. 

Vztahy se státem. Mohu v podstatě říct to samé co před 4,5 rokem. Náš regulátor je sice ČTÚ, nicméně 

ten pouze provádí vyhlášky a zákony – sám nemůže nic změnit ani vydat – vyhlášky připravuje a vydává 

Ministerstvo Průmyslu a Obchodu. To připravilo novou vyhlášku, ale byla tak “špatná” že jí pro nás 

naštěstí, smetla ze stolu legislativní rada vlády. Další nová vyhláška měla být již touto dobou v 

legislativním procesu, ale nepřekvapivě, pokud je nám známo není na obzoru. Jedna velmi nepříjemná 

věc se udála – dražba kmitočtů pro 5G v oblasti pásma 9cm. Celé to mělo mnoho kol a stejně jako ve 

většině světa byly námitky amatérů smeteny ze stolu – my jsme napsali celkem 4 rozklady, v zásadě s 

prosbou ať nám nechají alespoň nicotných 100 kHz, ale všechna naše podání byla smetena ze stolu. 

Odejmutí pásma zatím neproběhlo, ale obávám se, že je to bohužel jenom otázka času. Teď nezbývá než 

čekat a doufat. 

Ještě se zmíním o několika radioamatérských záležitostech. Podařilo se dotáhnout vyhodnocovací SW pro 

OK/OM DX contest do provozního stavu a štafetu ve vyhodnocování po sedmi letech od OK1FFU převzali 

dva zástupci mladší generace – OK1IC, OK1VK a zde je nutno je pochválit. Domnívám se , že odvádí 

výbornou práci. Rovněž tak vyhodnocovací SW pro VKV závody pomalu začíná být bez větších defektů – je 

tam pořád co zlepšovat a průběžně se na tom pracuje. Zde bych chtěl poděkovat OK1VAO za odvedenou 

práci a popřát jeho nástupci – asi od dalšího roku - OK1MZM úspěch a trpělivost se stěžovači a 

nepořádníky. 

Na minulém sjezdu se konstatovalo, že náš web je zralý na přestavbu. O tom nemůže být diskuse a je to 

zcela jasné a panuje na tom celková shoda, ale ukázalo se, tvorba nového webu a přenos obsahu 

původního je obrovský úkol, který se jaksi “aktivisticky” nepodaří zvládnout. Tohoto úkolu se hlavně 

organizačně chopil Míla OK1VUM a bylo najato několik jedinců, kteří na tom rukama pracovali. Současný 

stav je, že nový moderní web s bezchybnou podporou češtiny, s funkčním vyhledáváním a s podporou 

mobilních zařízení je vytvořen, původní obsah tam byl přenesen a v současnosti dochází k jeho čištění a 

editaci. Já jsem byl toho názoru, že máme nový web již zveřejnit, ale byl jsem přesvědčen, že je na něm 

třeba ještě pracovat, ale snad to bude již opravdu brzo. 



Dále pár slov k práci s mládeží. Podařilo se několikrát získat účelovou dotaci na nákup materiálu pro 

radiokluby pracující s dětmi – bohužel jich moc není – celé to proběhlo a každý ze zmíněných dostal to co 

podle vlastního uvážení ke své práci potřebuje. Zajímavé je, že každy z těchto klubů chtěl něco jiného. 

Organizace celé této věci so chopil OK1VHB. Je jenom škoda, že klubů, které opravdu pracují s dětmi a 

mládeží je jako prstů na rukou – naštěstí obou. Kéž by se našlo více lidí, kteří by fungovali třeba jako 

OK2PIN, OK1VEN a mnoho dalších. Podařilo se take uspořádat jakési dvě male YOTY pod záštitou IARU. 

Účast na nich byla výborná i přes COVIDOVá omezení. Hlavní organizační silou byla naše skvělá tajemnice 

OK1LYL s pomocí řady dalších, zejména OK1VHB.   

No a na závěr – pořád se vysílalo, sbíraly země, jezdilo na expedice a závodní expedice, závodilo a i jenom 

tlachalo na pásmu a v neposlední řadě budovaly antény a bastlilo na nějakých součástech zařízení. 

Doufám, že všem to poskytovalo nějakou zábavu a uspokojení a pokud jsme k tomu naší činností v pozadí 

alespoň trochu přispěli - událo se to co mělo. 

 

Jirka 

OK1RI 


