
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného 

dne 06.09.2022 v Praze 

Přítomni:   Jiří Šanda OK1RI,   Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Martin Kumpošt 

OK1MCW,  Jan Paleček OK1NP,  Miloš Prostecký OK1MP, Karel Matoušek OK1CF , Petr Chvátal 

OK1FFU ,  Vojtěch Horák OK1ZHV, Vladimír Hampl OK1NY , Miroslav Vohlídal OK1DVM 

Omluveni:     Miloslav  Hakr OK1VUM, Martin Černý OK1VHB, Ota Pekař OK1TO 

Revizní komise: Pavel Kupilík OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ 

Omluvena:    Dana Mentzlová OK1ZKR 

Tajemník ČRK:   Libuše Kociánová OK1LYL   

Zapisovatel:   Libuše Kociánová OK1LYL a Martin Kumpošt OK1MCW 

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 

Program:   

1. Kontrola zápisu a dotace 

2. Jednání o příspěvcích členů ČRK 

3. Odměna Lence Zabavíkové za 20 let práce v QSL službě 

4. Nemovitosti 

5. P.O. Box 69 

6. Vyhodnocování závodů 

7. Nový web ČRK 

8. Informace z IARU 

9. Pracovní skupiny 

10. Různé 

 

Ad.1.  Kontrola zápisu, dotace: 

• Z minulé rady nebyly stanoveny žádné úkoly 

• V prvním kole nám byla zamítnuta dotace, o kterou jsme žádali Národní sportovní 

agenturu, přesto, že byla žádost řádně a včas přijata. Posléze byli žadatelé 

oslovení, aby podali novou žádost do 2. kola.  Termín podání je 15.09.2022. 

Sekretariát na ní intenzivně pracuje a bude podána včas. Předpokládá se, že částka 

všem bude bohužel zkrácena, ale že by dotace měla přijít. Stane-li se tak, bude 

rozpočet 2022 v zásadě vyrovnaný. 



Ad.2.     Příspěvky členů ČRK 

• Inflace od doby, kdy se neměnily příspěvky členů (5 let) dosáhla dle informace ČNB 

k červenci 2022 výše 33,3 %.  Inflace zvyšuje i náklady ČRK. SSS navyšuje nájem za 

prostory našich kanceláří, požaduje platit 1 parkovací místo, zdražují se energie. 

Musíme platit více za energie ve společných prostorách našich nemovitostí, 

dramaticky se zdražilo poštovné a další….  

 

• V diskuzi vystoupil OK1RI a uvedl situaci v cca 10 EU zemích v rámci jejich 

organizací. Rada navrhuje napsat informační článek do RŽ číslo 10 a 11 o důvodech 

pro nutnost navýšení příspěvků, ve kterém se oznámí změna příspěvků pro 

všechny skupiny členské základny.  Tento návrh byl hlasováním schválen. 

Ad.3.   Odměna Lence Zabavíkové zas 20 let práce v QSL službě  

• OK1RI uvedl, že zejména provozem FT8 dle posledních informací došlo k nárůstu 

objemu QSL, které procházejí naší QSL službou za poslední 2 roky cca na 120% 

původního objemu. S ohledem k tomu a zejména k 20 letům obětavé práce Lenky 

Zabavíkové navrhl jednorázovou finanční odměnu, která byla následně 

odhlasována Radou. 

Ad.4. Nemovitosti    

• Ústí nad Labem: návrh realizace dvou nových bytů, á 70 m2, po diskuzi schváleno 

Radou.   

Žďár nad Sázavou: zjištěn nevyhovující stav bleskosvodů. Čekáme na nabídku 

realizace opravy – schváleno Radou. 

Jablonec nad Nisou: Revizní komise navštíví nemovitost (+ také i Ústí nad Labem) v 

rámci inspekční cesty za účelem ověření celkového stavu staveb.  

Ad.5.   P.O. Box 69, Praha 

• Rada rozhodla o zrušení P.O. Boxu. Zrušit schránku odhlasováno Radou. 

• Úkol: OK1LYL 

Ad.6.     Vyhodnocení contestů 

• VKV závody jsou průběžně vyhodnocovány, ke dni konání Rady nebyl vyhodnocen 

jen Polní den 2022.  OK1MP uvedl, že nejsou dořešeny pdf diplomy za OK DX RTTY 

contest, u kterých se předpokládá, že si je od letošního ročníku budou moci 

účastníci moci stáhnout přímo na webu z výsledkové listiny. V tomto směru bude 

upraven bod 10 podmínek závodu. Situaci má vyřešit OK1HMP. Závod je 

vyhodnocen a zúčastnil se ho zhruba stejný počet stanic jako v loňském roce. 

Diplomy byly rozeslány. Plakety vítězům jsou připraveny.  

• OK1CF: Informoval o změnách u organizace CQ ohledně účasti UA a EW stanic v 

jejich závodech, kde se stanice těchto zemí mohou zúčastnit, ale nebudou 

hodnoceny. V souvislosti s tím se diskutovalo, jak provést následující OK/OM DX 

contest CW a OK DX RTTY contest. Rada odhlasovala uplatnit stejné podmínky jako 

u dříve proběhlé SSB části. 



Ad.7.  Nový web ČRK 

• OK1LYL bude ve spolupráci s OK1POR řešit konečnou fázi nového webu. Cílem je 

nový web spustit pro veřejnost do konce roku 2022. 

 

Ad.8.    Zprávy z IARU 

• Zasedání IARU proběhlo ve Friedrichshafenu. Byl vznesen požadavek, aby 

organizace do bandplánů přidaly 2. kmitočtový segment pro FT8. Proběhla 

informace, že kdo chce být hodnocen ve VKV contestech v rámci IARU, musí 

odeslat LOG do 34 hodin po skončení závodu. Proběhla velká „bitva“ o pásmo 23 

cm. Galileo je primární, amatéři jsou sekundární – tedy radiolokační služba a 

amatérská služba. Takto je to již cca 50 let. Do GALILEA vložili státy EU řádově 

stovky miliard EUR a tedy… Pokud by docházelo k rušení o pásmo prostě přijdeme. 

Musí se zrušit ATV (týká se prakticky pouze DL). Prováděla se modelace provozu a 

jsou 3 varianty řešení: 

1. max 0,5W EIRP v celém stávajícím pásmu 

2. max 100 W EIRP v segmentu 1296-1298 MHz 

3. 1298-1300 MHz ve výkonové úrovni jako doposud 

S ohledem na tlak na „uvolnění“ pásma 23 cm pro navigační účely navrhuje IARU 

odstěhovat hlavní provoz do segmentu 1298-1300 MHz. V ostatním, původním 

pásmu bude zřejmě povoleno jen 0,5 W EIRP. Abychom si zachovali hlavní provozní 

segment 1298-1300 MHz, je třeba aby alespoň 5 národních telekomunikačních 

organizací podalo takový návrh IARU, který ho pak mezinárodně prosadí. ČTÚ nás 

přizvalo k účasti na přípravu mezinárodní konference 2023. Během jednání 

domluvíme prosazení výše uvedeného požadavku pro pásmo 23 cm (varianta 3.). 

     

Ad.9.   Pracovní skupiny 

• Majáky OK2ULQ: 2 majáky OK0EA 6 a 3 cm nepracují. Budou opraveny s tím, že si 

oprava zřejmě vyžádá nějaké náklady. 

• KV sekce OK1CF: v Holicích proběhla přednáška Dietmara DL3KXX a dále i od 

OK1GK. 

• Mládež OK1ZHV: vše probíhá dle stanoveného plánu. 

Ad. 10.  Různé 

• OK1DVM informoval, že předal daňové přiznání za rok 2021. Rada ho vzala na 

vědomí. 

• Úkol OK1DVM: rozeslat dokument členům Rady mailem.    

      

Zapsali: OK1LYL a OK1MCW 
Kontrola zápisu: OK1MP 

V Praze dne 06.09. 2022 


