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_________________________________________________________________________________ 

Věc: UHF Contest 2011                                                                                              V Praze, 3.8.2012 

 
Vážení  

obdrželi jsem dopis Vašeho sdružení, datovaný 18.7.2012, který byl pravděpodobně zamýšlen jako 
odpověď na naši žádost z prosince minulého roku. S politováním však konstatuji, že jste v něm opět 
nijak neodůvodnili zamítnutí naší žádosti, ačkoli jste o to již při následné elektronické komunikaci byli 
opakovaně vybízeni.  

Váš odkaz na údajné seznámení člena naší organizace, Ing. Valenty OK1DIX s důvody zamítnutí naší 
žádosti je dle jeho vlastního vyjádření nepravdivé. protože stejně jako ostatní členové našeho 
radioklubu ani on sám od Rady Českého radioklubu (dále jen ČRK), nebo jiné oprávněné osoby, která 
má právo jednat jménem Rady ČRK dodnes neobdržel žádné relevantní zd ůvodn ění, pro č Rada 
ČRK na svém zasedání 25.ledna t.r. rozhodla tak, jak  rozhodla.  

To, jak OK2ZI interně nabádal členy VKV skupiny ČRK ve věci naší žádosti, nemohlo mít charakter  
zdůvodn ění pozdějšího rozhodnutí Rady ČRK ve vztahu jejího vyjádření k žádosti, kterou se jedno 
občanské sdružením obrátilo na druhý, podobný subjekt. 

Ať už tedy členové VKV skupiny ČRK o této věci jednali jakkoli, je zřejmé, že VKV skupina pod 
vedením OK2ZI neměla a nemá podle veřejně dostupného organizačního uspořádání Českého 
radioklubu žádnou rozhodovací pravomoc a činnost této skupiny je vůči Radě ČRK výhradně činností 
poradní. Reprezentantem vyhodnocovatele dotyčného závodu (jehož pořadatelem je IARU) je proto 
pouze Občanské sdružení Český radioklub a jeho představitelem, oprávněným jednat směrem k 
nečlenům tohoto sdružení je jeho předseda, resp. Rada Českého radioklubu (příp. k tomu plnou mocí 
pověřená jiná osoba). Proto, jestliže jsme v prosinci 2011 adresovali Radě ČRK zmíněnou žádost a 
později jsme adresovali panu předsedovi ČRK elektronickou cestou  urgenci naší žádosti s 
požadavkem zdůvodnění, proč naší žádosti nebylo vyhověno, nemůžeme se spokojit s Vaším 
stru čným vyjád řením , že Rada ČRK naši žádost zamítla, aniž by existovalo jakékoli oficiální 
zdůvodnění, proč takto rozhodla (viz zápis z jednání Rady ČRK). A sdělení, že důvody zamítnutí byly 
údajně Českým radioklubem nějak separátně sděleny jednomu z členů našeho občanského sdružení 
je s ohledem k výše uvedeným faktům zcela irrelevantní.  

Naopak, Rada ČRK se naší žádostí skutečně mohla a měla se vší vážností zabývat, ověřit si fakta a 
oprávněnost, či neoprávněnost negativního doporučení OK2ZI a jeho poradenské VKV skupiny a v 
souladu s obecnými pravidly hamspiritu tak zabránit zbytečné diskriminaci našeho soutěžního týmu a 
nikoli naši žádost bez jakéhokoli relevantního posouzení a s tím souvisejícího zdůvodnění zamítnout. 



 Proto požadujeme, aby Český radioklub s odvoláním na p říslušné ustanovení Všeobecných 
podmínek závod ů, platných do konce roku 2011, bu ď jednozna čně zdůvodnil, pro č nebylo naší 
(podle našeho názoru zcela oprávn ěné) žádosti vyhov ěno, nebo, v p řípadě, že takové 
zdůvodn ění není možné, aby o naší žádosti z prosince 2011 R ada Českého radioklubu rozhodla 
tak, že ji akceptuje. 

Připomínám, že vyhodnocovatel mezinárodního pořadí (loňský UHF Contest IARU vyhodnocoval 
DARC) stejnou žádost z naší strany bez problémů akceptoval a proto je pořadí OK stanic z 
vyhodnocení  IARU v případě umístění naší stanice odlišné od pořadí OK stanic, publikovaných na 
základě práce vyhodnocovatele, kterého tím pověřil Český radioklub. Cítíme se tím být poškozeni a 
nemůžeme tedy akceptovat, aby Rada Českého radioklubu v této věci rozhodla v náš neprospěch, 
aniž by její zdůvodnění bylo relevantně zdůvodněno. 

Věříme, že máme právo s touto korespondencí v budoucnu seznámit radioamatérskou veřejnost. 

s pozdravem 
Vladimír Petržílka 

předseda 

 

 

 

 

PS: vyhodnocovatel stejně dosud za UHF Contest 2011 neposlal soutežícím stanicím diplomy 
(alespoň pokud tak můžeme soudit podle toho, že jsme za vítězství na jiném pásmu dosud diplom 
neobdrželi), takže na změnu pořadí v pásmu 70cm je stále čas.  

Mimochodem, podobně jako za UHF Contest 2011, jsme dosud od Českého radioklubu podle 
dostupných informací dosud neobdrželi ani diplomy za 2.subregionál a Polní den 2011... 


