
 

 

 

Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného  

dne 11.2.2020 v Praze 

 

 

Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav  Hakr OK1VUM , Miloš Prostecký OK1MP, 
Otakar Pekař OK1TO, Petr Kašpárek OK2ULQ, Pavel Míšek OK7PM, Martin Černý 
OK1VHB, Jan Paleček OK1NP,  Vojtěch Horák OK1ZHV,  

Omluveni: , Miroslav Vohlídal OK1DVM, Martin Kumpošt OK1MCW, Jan Karel 
OK1VAO,  Michal Cempírek OK1MTZ, Petr Chvátal OK1FFU, Karel Matoušek 
OK1CF 

Host:  Josef Burian OK1AY, Pavel Kupilík, OK1MY, Libuše Kociánová OK1LYL  

Zapisovatel: Libuše Kociánová OK1LYL a Pavel Míšek OK7PM  

Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 

 

Program: 

1.Kontrola zápisu, úvodní formality   
2.Rekonstrukce našich prostor v Ústín n.L 
3.Nemovitosti - zprávy o dění  
4.Diskuse a zpráva o různých jednáních v souvislosti se zrušeným návrhem vyhlášky 
156.   
5.Diskuse o potencionálním nebezpečí rušení DVBT-2.  
6.Protestní dopis IARU k FT4 závodům na WARC pásmech 
7.Závěry z IARU konference 
8.Žádost OK1RH o změny v OK-maratonu.   
9.Zpráva o vyhodnocení OK-DX RTTY Contestu.  
10.Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem.  
11.Diskuse na téma chybějící člen rady  
12.Zprávy vedoucích pracovních skupin   
13.Různé - organizační záležitosti  
  
 

Ad.1.  Kontrola zápisu, úvodní formality – úkoly splněny 

Ad.2.  Rekonstrukce našich prostor v Ústí n.L 

 Rekonstrukce v Ústí se chýlí ke konci a zdá se, že úspěšně. Fakturace 
probíhá podle smlouvy. Rekonstrukce garsonky produkuje vícenáklady na 
nové dveře (10000 Kč). Návrh Oty OK1TO - na podestě by bylo vhodné 



 

 

doplnit dveře, aby nájemci byli odděleni (20 000 Kč). Odhlasováno. 
Přestavbu spodního patra necháváme zatím bez rozhodnutí. 
Úkol: OK1TO zajistí 
 

 Radioklub Akademik – Nájemci dětského radioklubu nás žádají o nájemní 
smlouvu. Ve smlouvě musíme chránit náš majetek, oni musí být odpovědní za 
svoji činnost a za děti, které mají k činnosti svěřené a spotřebu energií. 
Stanovíme cenu za pronájem a tuto cenu jim budeme dotovat – nikoliv již 
energie a služby, to vše za předpokladu činnosti v souladu se smlouvou.  
Debata o podmínkách nájmu dětského radioklubu Akademik, připravíme 
smlouvu, energie a pojistku si bude platit radioklub Akademik sám. 
Úkol: OK1RI + OK1LYL  

 

             

Ad.3. Nemovitosti 

 V Jablonci firma pověřená správou řádně funguje. Je zájemce o prostory ve 
dvoře. Odchází paní kadeřnice na mateřskou. Chce prostory podržet. Je to k 
jednání. Blokování prostor zdarma není možné. 
 

 V našem domě v Jablonci N/N byl vykraden prostor kadeřnictví a kosmetiky. 
Je to řešeno s policií. Případné škody na našem majetku projednáme s 
pojišťovnou. 
  

 Žďár: máme nové nájemce v horním patře. Autoservis odešel, máme 
nástupce. Paní Chládková zareagovala na výzvu naší právničky, aby uvolnila 
prostor ve Žďáru, přislíbila, že prostor bude vyklizen do konce února. Nadále 
budeme vymáhat nájemné. 
 

 Nadále trvá kauza Štouračová, na Předžalobní výzvu naší právničky 
nezareagovala. 
  

 Svitavy: zatím beze změny, čekáme ve směně pozemků na rozhodnutí 
městského zastupitelstva, které potrvá delší čas. Máme zprávy, že město 
Svitavy již nechalo pozemky nově vyměřit. 
 

 
 

Ad.4. Diskuse a zpráva o různých jednáních v souvislosti se zrušeným       
          návrhem novelizace vyhlášky 156/2005 sb.   
 

 Vyhláška je pozastavená. Viz článek na ČRK Webu. Poslali jsme dopis spolu 
s ČAV na MPO, kde vyzýváme k ustanovení společné pracovní skupiny. 
Dosud bez odpovědi. Pracuje na tom OK1UU (Jan Švarc). Osobně jsme byli 
na ČTÚ, dozvěděli jsme se, že soubor vyhlášek dle ustanovení EC má být 
hotov do konce roku 2021. Při dlouhodobé zkušenosti s aktivitou MPO si lze 
jenom těžko představit.  



 

 

 
 

Ad.5. Diskuse o potencionálním nebezpečí rušení DVBT-2.  

 Diskuse o problematice rušení nekvalitních set-top-boxů DVBT2 rádiovým 
provozem. Vytvořili jsme vlastní pracovní skupinu, která proměří přístroje na 
trhu a vytvoří stanovisko. Podařilo se vytipovat, koupit a změřit a v praxi 
úspěšně otestovat vynikající filtr – zakoupen OK1RI na aliexpresu za pouhé 
USD 3.04. Informace je k disposici na sekretariátu. 

 

Ad.6.  Protestní dopis IARU k FT4 závodům na WARC  

 Vermont Society navrhl, aby byla použita WARC pásma pro contesty s módy 
FT8 a FT4. S tímto návrhem vyjadřujeme nesouhlas, je proti stanovené 
konvenci. Doporučujeme oficiálním dotazem zjistit, jestli je jejich návrh 
pravdivý a pak podle toho případně oficiálně reagovat.  
Úkol – podklady připraví OK1CF a předá OK1RI k dalšímu řešení 
 

Ad.7. Příprava IARU konference – 2020  
 

  G3BJ za IARU navrhl jinou organizaci agendy. Neumíme se k této vizi 

vyjádřit. Jirka OK1RI připraví naši agendu na zasedání v Novi Sad v říjnu 
2020. Naši delegaci rozšíříme do skupiny pro práci s mládeží  o Martina 
OK1VHB a samozřejmě OK1VAO – „VKV“. Tedy ČRK budou representovat tři 
zástupci + samozřejmě AROB, Jirka OK2BWM (ten je sice členem ČRK, 
nicméně svoji účast si řeší AROB samostatně). 
Úkol - OK1RI vyplní formulář a připraví požadované podklady pro IARU. 
 

Ad.8.  Žádost OK1RH o změny v OK-maratonu 

 Žádost OK1RH byla odsouhlasena v navrženém znění.   
 Přijatá změna podmínek je jen velmi malá úprava ve stávajících. Jde o to, aby 

se závodu mohli zúčastnit jako posluchači i držitelé individuálních oprávnění, 
kteří nemají možnost vysílat. V tomto směru budou aktualizovány podmínky, 
které jsou uvedeny na webu ČRK. 

      
.   

Ad.9.  Zpráva o vyhodnocení OK-DX RTTY Contestu.  

 OK1MP: Počet účastníků OK-DX RTTY Contestu, kteří zaslali deník, 
meziročně klesl o další 3%. Do výsledků bylo započítáno 747 deníků. Pro 
srovnání v roce 2012 to bylo 960 deníků. Zřejmě díky špatným podmínkám 
šíření na vyšších pásmech. Contest byl vyhodnocen a již v lednu byly podle 



 

 

pravidel závodu emailem rozeslány diplomy. Rada ČRK vyjadřuje poděkování 
Pavlovi.OK4RQ za rychlou přípravu (editaci) diplomů.                                                                                                                             
 
 
 
 

Ad.10. Zpráva o dění a pokroku s VKV vyhodnocovacím programem.  

 Je třeba řešit problém 13 vyřazených deníků. Zřejmě chyba programu.  
Maják Klínovec produkuje fázový šum, který je předmětem stížností. K 
nápravě je třeba vyměnit frekvenční syntézu. Náklad je cca 500 EUR na 
pásmo. Je třeba řešit alespoň 2 pásma (10 GHZ a 1,3 GHz), pokud k 
přestavbě dojde, je vhodné VFO zavěsit na GPSDO. Odhlasováno: uděláme v 
prvním kroku na jednom pásmu s odhadem nákladů do 20 000 Kč. 
Úkol – OK1VAO vyřazené deníky 

– OK2ULQ úprava majáku 

Ad.11. Diskuse na téma chybějící člen Rady   

 Stále se nedaří nalézt vhodného kandidáta do Rady ČRK, který by se zabýval 
propagací a marketingem 

Ad.12. Zprávy vedoucích pracovních skupin   

 29 - 30/5 se koná MČR v radiotechnice mládeže v Pardubicích. Diplomy za 
provozní soutěž MČR juniorů 2019 předáme v Holicích. 

 
 Práce s mládeží: budeme oslovovat mladší ročníky. Na ně nelze žádat 

příspěvky IARU, jsme schopní zafinancovat z prostředků ČRK.  
 

Ad.13. Různé - organizační záležitosti  

 Od 17.2. – 10.3. bude uzavřen sekretariát. z důvodu lázeňské léčby tajemnice. 
 

 Rejstřík vlastníků - musíme zapsat údaje o ČRK i všech pobočných spolcích.  
Úkol: OK1LYL bude písemně informovat všechny pobočné spolky 
Vzhledem k nárůstu administrativy, byl na sekretariát schválen brigádník na 
výpomoc s touto agendou. 
 

 Rejstřík MŠMT -  nově musí zápisy do Rejstříku MŠMT provádět pobočné 
spolky samy. 
Úkol: OK1LYL bude informovat pobočné spolky a zašle podrobné instrukce 
k zápisu. 

 Kontrola pokladny proběhla v pořádku. Pokladna je vedena v souladu s interní 
směrnicí o vedení pokladny. 
 



 

 

 Nově Česká pošta požaduje platbu za dosílku zásilek z P.O.Boxu částku 200,- 
Kč měsíčně. Budeme obsah boxu vyzvedávat osobně na úřadě v Jindřišské. 
 

 Staré TRX v inventuře můžeme vyřadit a protokolárně zapůjčit dětským 
odborným aktivitám. OK1RI+OK1VUM označí, co je vhodné k zapůjčení. 
Odsouhlaseno a již v průběhu rady splněno. 
 

 Debata o poplatku 1030 Kč za členství mladistvých do 18 let. Návrh -  
poplatek 120 Kč do 15 let, 240 Kč od 15+ do 26 let. Odsouhlaseno. 
 

 Propagační materiály  
Úkol: Pavel  OK1MY -  Předloží návrh propagačních materiálů 
.  

 AMPER  2020 bude 17 - 20/3. Stánek musíme postavit vlastními silami. 
OK2KOJ ukončil s ČRK spolupráci z časových důvodů. 
Úkol: Líba OK1LYL + Martin OK1VHB 
 

 18.12.2019 proběhla fyzická inventura majetku ČRK. 
 

 

Zapsali: Líba OK1LYL a Pavel OK7PM 
     Kontrola zápisu: Miloš OK1MP 
 
     V Praze dne 11.2.2020  


