
Komentář k rozhodnutí o restrikci uplatněné na Ruské a Běloruské stanice
v OK OM DX contestu 2022

I  když  je  Český radioklub nepolitickou organizací,  politika  je  s  námi  a  ovlivňuje  nás  jako
organizaci i jednotlivce. 

Ve vztazích mezi radioamatéry celého světa je zvykem řídit se zásadami hamspiritu. Nikdo
nezkoumá, jaké má kdo postavení  v  zaměstnání,  vzdělání  apod.,  a proto je  běžné,  že se
radioamatéři  na  pásmu i  při  osobním setkání,  oslovují  křestním jménem,  bez  ohledu na
společenské postavení. Zrovna tak lze díky hamspiritu dosáhnout v jiné zemi obratem přijetí
bez dalšího zkoumání. Radioamatérská koncese by měla být automaticky garancí toho, že její
držitel je slušný a lze mu důvěřovat. 

Současná situace nás postavila před otázku, jestli je síla hamspiritu nekonečná, nebo jestli
existují nějaké limity. Matematická teorie říká, že chceme-li pochopit chování nějaké funkce,
dobrou metodou je prozkoumat limitní stavy. Limitním stavem pro hamspirit je to, zda ho
budu  uplatňovat  i  na  člověka,  který  provedl  něco  naprosto  nepřijatelného,  třeba  že
sousedovi zabil někoho z rodiny, zničil dům a žena musela s dětmi utéct někam daleko. Zde
je  výsledek  jasný,  hamspirit  uplatňovat  nelze.  Z  toho  plyne,  že  síla  hamspiritu  není
nekonečná,  že  někde  existuje  hranice,  při  jejímž  dosažení  už  hamspirit  odložím  a  proti
útočníkovi zakročím prostředky, které mám k dispozici. Otázka se tedy zužuje na zjištění, kde
tato  hranice  leží.  V  tomto  modelovém  příkladu  byla  ona  hranice  překročena  tím,  že  se
dotyčný dopustil odsouzeníhodného činu. 

Rada  ČRK  svou  naprostou  většinou  zkonstatovala,  že  současné  chování  Ruska  s  pomocí
Běloruska tento limit již překročilo a uplatnění restrikcí na účast a hodnocení v závodě je to
jediné, co má v ruce a čím dokáže vyjádřit svůj odpor. Diskutována byla i otázka, zda nemůže
jít o uplatnění kolektivní viny. Částečně ano, ale v mezním případě, kdy uplatnění kolektivní
viny  může  přimět  útočníka  k  tomu,  aby  svého  úmyslu  zanechal,  je  akceptovatelná.
Vezmeme-li  v  úvahu,  že  míra  vymytí  mozků  v  ruské  populaci  je  tak  vysoká,  že  80%
obyvatelstva s válkou souhlasí, nemáme důvod si myslet, že u radioamatérů by tato statistika
vyšla jinak. Nic na světě není zadarmo a je jasné, že za toto stanovisko zaplatíme snížením
účasti v závodě.  Kdyby  se  Rusku,  které  se  v  duchu svých po staletí uplatňovaných  tradic
rozpíná s použitím vojenské síly, podařilo dosáhnout všeho, co by rádo,  žádný OK OM DX
contest by nebyl.

Odpovězte  si  na  otázku,  proč  by  měli  mít  možnost  příslušníci  HAM  komunity  ze  státu
agresora  v  současném  konfliktu účastnit  se  tohoto  konkrétního závodu,  když
příslušníci stejné  HAM  komunity  ve  státě,  na  který  bylo  zaútočeno, se  ho
zúčastnit nemohou?

A jak napsal jeden člen Českého radioklubu – to není politika, je to sounáležitost. 

Rada ČRK


