
Zápis jednání Rady Českého radioklubu konaného dne 15.08.2017 v Praze 
 
Přítomni: Jiří Šanda OK1RI, Miloslav Hakr OK1VUM, Jan Karel OK1VAO, Martin Kumpošt 
OK1MCW, Vít Kotrba OK5MM, Miloš Prostecký OK1MP,  Karel Matoušek OK1CF, Martin 
Černý OK1VHB, Otakar Pekař OK1TO, Pavel Míšek OK7PM, Vojtěch Horák OK1ZHV 
 
Omluveni: Jan Paleček OK1NP, Petr Kašpárek OK2ULQ, Miroslav Vohlídal OK1DVM, Petr 
Chvátal OK1FFU 
 
Hosté: Pavel Kupilík, OK1MY, Michal Cempírek OK1MTZ, Jaroslav Bažant OK1WF, Libuše 
Kociánová 
  
 
Zapisovatel: Martin Kumpošt OK1MCW  a Libuše Kociánová 
 
Ověřovatel zápisu: Miloš Prostecký OK1MP 
 

Návrh programu:  

1. Kontrola zápisu, úvodní formality  
2. Schválení směrnice pro veřejné zakázky - posláno 31.7. do rady (nutno ze zákona) 
3. Zpráva o jednání s MO o přípravě zákona a dalším 
4. Zpráva o setkání Friedrichshafen 
5. Setkání Holice 
6. Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat 
7. Zpráva o stavu situace s tématem "vyhodnocovací program VKV"  
8. Nutnost (z důvodu dotací) vytvoření skupiny pro mládež a pro dotace  
9. Zpráva o dosud nevyhodnocení OK/OM DX contestu SSB  
10. Stanovení pravidel pro nahlížení do dokumentů ČRK pro členy 
11. Přidružené spolky - podmínky a benefity  
12. Zpráva o situaci s naším spolkem v Rakovníku 
13. Zprávy vedoucích pracovních skupin  
14. Různé - organizační záležitosti    
 
 
Ad.1. Kontrola zápisu, úvodní formality 
 

 Server pro vyhodnocování závodů pod správou ČRK, OK1VAO informoval, že se na 
tom pracuje  a bude splněno do konce 2017. 

 
Ad.2. Schválení směrnice pro veřejné zakázky - posláno 31.7. do rady (nutno ze 
zákona) 
           Hlasováním jednohlasně odsouhlaseno – s tím, že OK7PM doplní text. Viz dále. 
 

 Úkol: do směrnice OK7PM doplní text: „dle platného stavu zákonů“. OK1RI a 
tajemnice L. Kociánová doplní ostatní náležitosti směrnice a zajistí vystavení na 
webu. 

 
Ad.3. Spolupráce s armádou 
 

 OK1RI informoval o jednáních, kterých se zúčastnil. Dle zákona o branné 
připravenosti občanů je naše zájmové hobby vysoce hodnoceno a je prostor 
k projektům, které by armda mohla financovat. 

 
 



Ad.4  Zpráva o setkání Friedrichshafen 
 

 OK1RI informoval o průběhu setkání, kterého se přes prázdninový termín zúčastnil 
prakticky shodný počet návštěvníků jako v roce 2016 a to lehce nad 17 000 lidí. 
Martin OK1VHB má zprávu v sekci Vedoucích pracovních skupin. 

 
Ad.5 Setkání Holice 
 

 Rada prošla organizační otázky kolem setkání a účast členů rady na setkání a 
schválila domluvené přednášky. Více k programu na webu: OK1KHL. 

 
Ad.6 Nemovitosti - zprávy o cestách a co dělat 
 

 Rada dostala komentář k návštěvě objektů v majetku ČRK od účastníků (podrobná 
písemná zpráva byla předem postoupena členům rady). V Ústí n.L. je třeba provést 
stavební úpravy. S ohledem na fakt, že jsme obdrželi dotace na rok 2017, z které lze 
pokrýt část režijních nákladů naší organizace, vznikla tím finanční rezerva, z níž lze 
úpravy financovat. Do konce srpna dostaneme nabídky, které Rada projedná a 
nejvhodnější schválí. Jedná se o opravu fasády a výměny oken do ulice. Správce p. 
Krejčí měl poslat podklady pro řešení 1 neplatiče, úkol: L. Kociánová zaurguje. 
  

 Jablonec n.N. zpráva též již dříve postoupena členům rady. OK1RI oslovil ke 
správcovství p. Krejčího. Očekáváme lepší přístup ke správě nemovitosti z jeho 
strany, má podat nabídku do konce 08/2017.  
Úkol: OK1TO zajistí kontrolu el. instalace (drobná údržba spojů). 

 

 Žďár n.S. a Svitavy. Svitavy stav nemovitostí je dobrý, platby v pořádku přicházejí. 
Jeden z podnájemníků ve Svitavách žádal o proplacení faktury na 25 000 Kč za 
svévolnou úpravu elektroinstalace. S ohledem na to, že Rada nebyla informována 
předem, byl tento požadavek hlasováním zamítnut. Ve Žďáru je vlivem místních 
podmínek ustálena poměrně nízká cena pronájmu, jsme ještě ziskoví, ale zřejmě 
není prostor pro navýšení. Objekt je pronajat z asi 85 procent. Je tam zájem o 
pronájem volných garáží. Úkol: OK1TO (s pomocí OK1RI) zajistit vystavení volných 
prostor na internetové portály. 

 
Ad.7 Zpráva o stavu situace s tématem "vyhodnocovací program VKV"  
 

 Programátor pokračuje na vývoji nového SW na vyhodnocování VKV závodů. 

Poslední stav ze začátku srpna už dovoluje import souboru a vyhodnocení. Ještě se 

ladí nějaké funkce. Plán na paralelní vyhodnocení letošního říjnového, možná už i 

zářijového závodu. 
 

Ad.8 Nutnost (z důvodu dotací) vytvoření pracovní skupiny pro mládež a pro dotace  
 

 Je třeba vytvořit skupinu nejméně 3 lidí (i mimo členů Rady), kteří budou připravovat 
programy vhodné pro dětské skupiny. Úkol: OK1VHB a OK1ZHV do 01.09.2017 
navrhnout členy radě, která je operativně hlasováním schválí. 

 

 Dále rada navrhla a odhlasovala členy komise, kteří budou připravovat dokumentaci 
pro získávání dotací ve složení: OK1DVM, OK7PM, OK1VHB, OK1TO, OK1RI a 
tajemnice. 
Úkol: OK1RI požádá OK1NP, aby vytvořil mailovou konferenci pro výše uvedenou 
skupinu.  

 
 



Ad.9 Zpráva o dosud nevyhodnocení OK/OM DX contestu SSB  
 

 Rada ukládá úkol: OK1FFU učinit tak v co možná nejkratším termínu – nejpozději 
však do počátku setkání „Holice“. Současně je nutno dořešit plakety za ročníky 2015 
a 2016. Totéž za OK DX RTTY Contesty. 

 
Ad.10 Stanovení pravidel pro nahlížení do dokumentů ČRK pro členy 
 

 Rada navrhuje umožnit náhled k již uzavřeným dokumentům za uplynulé období 
(závěrky, inventury, apod.) Seznam bude kompletován mailovou konferencí členů 
rady do 14 dnů. 
Rada zvažuje požadovat manipulační poplatek pro náhled do starších dokumentů 
z archivu, neboť to představuje i časovou zátěž pro tajemnici ČRK. Rada zvažuje 
doladit proceduru nahlížení (způsob objednání se a časový harmonogram). 

 

Ad.11 Přidružené spolky - podmínky a benefity 

 Tajemnice L. Kociánová informovala, že některé přidružené spolky (ale i pobočné) 
nevracejí aktualizované karty radioklubů. Informace z karet o jednotlivých 
radioklubech a jejich členech je nutné evidovat i vzhledem k tomu, že jsme povinni 
vykazovat tyto údaje na MŠMT a dalším institucím. Do budoucna (po kompletním 
přepisu všech pobočných spolků na spolkovém rejstříku) bude navržena a 
zveřejněna procedura na zasílání/vracení karet radioklubů. 

 V každém spolku, pobočném či přidruženém, musí být alespoň 3 řádní členové ČRK. 
Tato podmínka se považuje za zvykové právo a Rada odhlasovala, že zůstane platná 
i v dalším období. 

 Přidružení členové – ke dnešnímu dni jsou pouze 2, rada souhlasí ponechat tento 
stav beze změny. 

Ad.12 Zpráva o situaci s naším spolkem v Rakovníku 

 Spolek má vysílací středisko na pozemku SSS, i původní dům, zrekonstruovaný na 
vlastní náklady spolku před asi deseti lety je papírově majetkem SSS. Zasedání SSS 
v únoru 2017 rozhodlo o prodeji této nemovitosti developerské firmě. My jsme to 
nezpochybnili, protože jsme o této skutečnosti neměli ponětí a ani netušili, že je tam 
nějaký radioklub. Spolek v Rakovníku v minulosti svůj vztah k SSS neřešil a prodejem 
je postaven před hotovou věc. Spolek je ochoten nemovitost odkoupit, dostal se však 
prodejem developerské firmě do svízelné situace. Úkol: OK1MY prostuduje možnosti, 
jak situaci zachránit a dát možnost revize prodeje. 

Ad.13 Zprávy vedoucích pracovních skupin  

 VKV OK2ULQ (poslal hlášení mailem- omluven)-  VKV závodu  mládeže / červnový / 
se účastnily dvě  stanice !! / loni jedna !! /. 
Měli bychom zkusit jiný termín. Například paralelně s QRP závodem v srpnu / Alpe 
Adria, atd. / Tento návrh projedná rada na příštím zasedání. 

 

 Bylo by možno doplnit web provozního aktivu o kategorii do 18 let ..? Jde 
o zjednodušení MČR junioru a požadavek na online vyhodnocení .   

     / Nyní to řeší Vojta OK1ZHV./ 
 

 Moravský maják  OK0EK Kelčský Javorník,  měl nefunkční pásmo 10GHz. Při 
návštěvě QTH majáku byl identifikován vadný PA. Výrobce (fa BTV), velmi rychle PA 
opravil, a maják je nyní funkční .  



 

 OK1VAO - stanovisko ke stížnosti. Text OK1VAO navržený pro OK2PWY radou 
odsouhlasen, bude mu zaslán. Vyhodnocovatel UHF závodu 2016 byl upozorněn na 
rozdíly v národním vyhodnocení oproti evropskému. Jednalo se o pásmo 47 GHz, 
kde oproti evropskému nebyly v národním hodnocení vyškrtnuty spojení mezi OK2R - 
OK2QI a OK2R – OK2LL z důvodů rozdílných časů (o dvě hodiny). 

http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=97
0759&master_v_qsos_vw=v_part 

http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=97
0751&master_v_qsos_vw=v_part 

http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=97
0735&master_v_qsos_vw=v_part 

Rozdíly ve vyhodnocení byly způsobeny neúplným algoritmem kontroly časových 
rozdílů spojení softwarem. Následnou analýzou deníků není možné určit kdo udělal 
chybu. OK2R má v deníku pouze tři spojení, přičemž spojení s OK2QI a OK2LL jsou 
jeho poslední. OK2QI i OK2LL mají v deníku shodně po sedmi spojeních, spojení s 
OK2R je v obou případech poslední v sobotu, další spojení navazují až v neděli 
dopoledne. Při rozdílu časů by měla následovat diskvalifikace, ale protože v tomto 
případě obsahuje deník OK2R 66.6% chyb (dvě ze tří QSO), byl by diskvalifikován a 
jeho deník vyřazen z kontroly z důvodu velké chybovosti. Vyřazením deníku OK2R z 
kontroly zůstávají spojení OK2QI i OK2LL zůstala platná. 

Dále jsme byli upozorněni, že u OK2LL nebylo v národním hodnocení vyškrtnuto 
spojení s SP9SOO. 

http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=97
0734&master_v_qsos_vw=v_part 

Deník od SP9SOO nebyl k dispozici pro kontrolu a stanice SP9SOO je aktivní z 
uvedeného lokátoru. Z těchto důvodů toto spojení nebylo vyškrtnuto. 

Ze výše uvedených důvodů, protože nikdo nezpochybnil tato spojení, jen zapsané 
časy a protože k upozornění došlo až po ukončení možnosti námitek a vyhlášení 
celkového vyhodnocení se vyhodnocovatel po konzultaci s pořadatelem rozhodl, že 
vyhlášené výsledky jsou platné. Vyhodnocovatel nemá důvod pochybovat o tom, zda 
spojení skutečně proběhla a protože nelze určit, na čí straně je chyba, přiklání se k 
řešení uznat spojení oběma stranám. Názor vyhodnocovatele je takový, že lepší je 
nechat projít formální chybu (špatně čas), než bezdůvodně škrtnout někomu spojení, 
které je v pořádku.  
Kromě toho se vyhodnocovateli nejprve podařilo udělat diplomy s datem vydání 
někdy v roce 2013 - překlep v šabloně, které jsme následně upravili. A aby to nebylo 
všechno tak u 10 GHz single, 24 GHz single, 47 GHz single i multi byly diplomy (i ty 
opravené) vygenerovány pro jiné stanice. Tady vůbec nevím, jak je to možné protože 
se xml soubory generují přímo při běhu lx, ale stalo. Diplomy byly znovu vytvořeny a 
jsou k dispozici na webu. 
 

 KV -  OK1CF vytiskl 170 diplomů za KV závody minulých let. Budou předány 
v Holicích, zbytek zaslán poštou. KV Polního dne se zúčastnily jen 3 stanice, z toho 
důvodu navrhuje závod nehodnotit. KV sekce uvažuje o vhodném projektu a jeho 
finanční krytí Radou. Například realizaci přívěsného vozíku za automobil s mobilním 
stožárem a anténami pro prezentace KV vysílání na akcích a výstavách. OK1CF a 

http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970759&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970759&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970751&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970751&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970735&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970735&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970734&master_v_qsos_vw=v_part
http://iaru.oevsv.at/v_qsos/prg_list.php?reset=1&start=1&master_v_qsos_part_id=970734&master_v_qsos_vw=v_part


OK5MM připraví návrh. S ohledem na stav jednání s AČR by bylo zřejmě možné 
získat od nich i finanční krytí projektu. Záležitosti s AČR postupují překvapivě rychle 
tedy počátkem příštího roku uvidíme co a jak. 

 

 OK1VHB  se ve FHN setkal s koordinátorkou IARU pro mládež a poslal i zprávu 
členům rady. IARU pořádá různé akce a hradí pobyt. Za naší organizaci je třeba jen 
nějakým způsobem dotovat dopravu. OK1VHB dále jednal s OK1DPX a je 
oboustranná ochota akce koordinovat. ČRK podporuje letní tábory mládeže 
s tématikou našeho hobby. Zazněl návrh, aby se tábory oživily návštěvou členů ČRK 
nebo i jiných zkušených HAMů pro zvýšení zájmu mládeže o naše aktivity. Kroužky a 
lektoři - zřejmě chybí lektoři, někde možná je i problém s jejich případným 
odměňováním. OK1VHB požádal tajemnici o seznam vedoucích všech klubů, aby je 
oslovil, kde se konají kroužky a jaká je situace s lektory. V diskuzi se došlo k názoru 
udělat tuto akci přes web ČRK, případně naše další periodika a morálně působit na 
naše členy aby něco předali další generaci !  

 

 OK1VHB navrhl zakoupit SDR klíčenky pro děti a podpořit je v poslechu KV a VKV. 
Podmínky budou upřesněny. Dále navrhl vytvoření posluchačské licence ve velikosti 
A4, která by byla předávána zájemcům o posluchačské číslo – zajistí ve spolupráci 
s tajemnicí L. Kociánovou. 

 

 HQ- OK5MM podal zprávu radě o účasti v HQ závodě. Bude mít prezentaci na to 
téma v Holicích. 

 
 
Ad.14  Různé - organizační záležitosti. 

 Na možnost placení příspěvků po částech 4x za rok tajemnice ohlásila, že se jedná o 
2 lidi. Ověřování, zda mají zaplaceno, komplikuje situaci při posílání QSL lístků. 
S ohledem na malý zájem Rada hlasováním tuto možnost na rok 2018 ruší. 

 Otevřela se diskuze o možném zlepšení vzhledu a funkčnosti webu crk.cz . OK1MY 
prověří možnosti zlepšení kvality webu a bude informovat členy rady na příští schůzi. 
Otázka webu bude jako oficiální bod na příštím jednání. 

 Dále se diskutovalo o vytvoření koordinátora, který bude sbírat aktuality a ty posílat 
ADMINovi ke zveřejnění – zatím bez závěru. 

 Byl dán návrh, aby vedoucí skupin vytvořili alespoň 1x za měsíc nějakou zprávu na 
náš web. 

 Rada odsouhlasila nákup nových 2 ks židlí pro QSL službu – původní již zcela 
dosloužily. 

 Diskutovalo se, co provést s finanční rezervou ČRK u KB. Rada ČRK po diskuzi 
odsouhlasila ponechat prostředky na stávajícím účtu. 

 Anténa v ČRK, tajemnice jednala s předsedou SVJ Ortenovo náměstí  2O,21 o 
možnosti umístění úvazu naší antény na střechu jejich domu. Zvažujeme také 
možnost umístění antény na střechu  SVJ Ortenovo náměstí 18,19. Dále se bude věc 
řešit ve spolupráci s OK1RI.  

 
 
 
Zapsali: Martin Kumpošt OK1MCW  a Libuše Kociánová 
 
 
Ověřovatel zápisu : Miloš Prostecký OK1MP 


