Sestavil Ing. Ladislav Polák, OK1AD
ve spolupráci s OK1XU a OM3LU
Poslední revize: 6. únor 2019

Obsah
Rejstřík zobrazených QSL.................................................................................... 2
Radioamatéři - propagátoři rozhlasu ............................................................... 129
Přijímač PENTO SW3AC .................................................................................. 131
Knihy o historii amatérského vysílání v Československu .................................. 133

Rejstřík zobrazených QSL
Seznam koncesovaných amatérů je řazen abecedně podle značky, kterou radioamatér získal jako první. Symbol * za jménem znamená, že jméno je uvedeno také
v seznamu nekoncesovaných radioamatérů.
OK2AC
OK2AG, W2TUF, W3AAZ
OK2AH
OK2AJ
OK2AK, D4AHQ
OK2AL, OK3AL
OK2AN, OK1AN
OK2AT, OK2PAT
OK2BA
OK2BJ
OK2BL, OK1BL
OK2BO
OK2BR
OK2BX
OK2CC, OK1CC
OK2CM
OK2CP
OK2DA
OK2DD, OK2PDD
OK2DM
OK2DO
OK2DS, OK1DS
OK2EF
OK2EL
OK2FB, OK1FB
OK2FE
OK2FO, OK1FO, OK3FO
OK2GD
OK2GR
Rejstřík

Neumann, Zdeněk, MUDr. *
Vydra, Ladislav, Ing. *
Habrda, Jan
Absolon, Josef
Plisch, Hans, ing. *
Ing. Miloslav Šejna
Přichystal, Jan, Ing.
Burian, Rudolf, Ing.
Bárta, Alois, šrtm.
Bastl, Josef
Blažek, Jan
Chaloupka, Jaroslav
Petr, Zdeněk
Borovička, Bohuslav
Pavlíček, Jaromír *
Škop, Metoděj, Ing. *
Šimák, Karel
Absolon, Jan
Laušmann, Vladimír, Ing. arch.
Šádek, Ferdinand
Kovalčík, Josef
Gajda, Josef, Ing.
Eliáš, František
Staněk, Jaroslav, MUDr.
Hruška, Arnošt, Ing.
Karasová, Marie
Stoklásek, Slavomír
Kořínek, Stanislav
Chuděj, Svatopluk
Str. 2

OK2HJ, OK2BIG
OK2HK
OK2HL
OK2HM
OK2HN
OK2HX
OK2HY, OK1HY
OK2IR, OK1IR, OK1MIR
OK2JA
OK2JE
OK2JJ
OK2JJ
OK2JK
OK2JP
OK2KD
OK2KE
OK2KJ
OK2KO
OK2KP
OK2KU, D4RKF
OK2LG, OK1LG
OK2LK, OK2PCK
OK2LL, OK1LL
OK2LO
OK2LP
OK2LT
OK2LU
OK2MA
OK2MF
OK2MH
OK2MM
OK2MS, OK3MS
OK2MU
OK2MV
OK2NL, OK2BNL
OK2NN
OK2NR
OK2NX
OK2OA
OK2ON, OK2BAI
OK2OO
OK2OP
OK2OS
OK2OT, OK2SKX
OK2OX, OK2BHL
Rejstřík

Hudec, Josef
Kuchař, Jan
Hejný, Ladislav
Haderka, Stanislav, doc., Ing.
Holíš, Alois
Zavadil, Emil
Horký, Alois
Pohl, Stanislav, MUDr.
Janda, Jaroslav
Ptáček, Jan
Kalenda, Jakub
Dvořák, Julius
Krmášek, Josef
Paseka, Jan
Karas, František
Kadlčák, Svatomír
Charuza, Karel
Kolář, Adolf
Koksa, Karel
Kupka, Kurt
Šírek, Ali
Kavan, Ota, Ing.
Leidl, Bernard, kpt.
Chlup, Jiří, Ing. *
Lempart, Josef
Langer, Leopold
Veselý, Jan
Macháň, Antonín, prof.
Michálek, František
Hos, Miroslav, Ing.
Kříž, Jan
Mattuš, Karel, pplk.
Novotný, Vladimír
Němec, Josef
Němec, Ladislav
Tomášek, Otto
Nebor, Miroslav, Ing.
Strohofer, Eduard, Ing.
Kudláček, Otakar
Ondráček, Pravoslav
Oulehla, Karel
Woletz, Hans *
Šťourač, Adolf
Kostka, Oldřich
Vlasák, Otto *
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OK2PH
OK2PO
OK2PT
OK2PV
OK2PY
OK2RA
OK2RG
OK2RM, D4RMQ
OK2RP
OK2RR, OK2BRR, OK3RR
OK2RS, OK1RS
OK2RZ
OK2SI
OK2SO, OK2BNK
OK2TT
OK2UD
OK2UR
OK2UU, OK1UU
OK2VA, OK1VA, OK3VA
OK2VI
OK2VL
OK2VZ
OK2WS
OK2XF, OK3XF
OK2XR
OK2XY
OK2YL, OK2JI
OK2YS
OK2ZA
OK2ZD
OK2ZO
OK2PMS
OK3AX, OK3OBB, OK3KBB
OK3CF, OK1CF, OK2CF
OK3DC, OK1DC, OK2DC, OK4DC,
OK3TDC
OK3DK
OK3FD, OK1FD
OK3ID, DL7SS, OM3IDX
OK3IF
OK3IP
OK3JR, OK1JR
OK3LS, OK2LS, OK1VL
OK3MGS
Rejstřík

Keršner, Josef
Poděbrad, Bořivoj
Pytner, Karel, plk.
Pelikán, Vojtěch
Prachař, Karl
Šindler, Karel
Horníček, Emil
Woletz, Fritz *
RK Přerov
Halaš, Otakar
Rakouš, Antonín, mjr.
Semelová, Marie
Václavík, Zdeněk, MUDr. *
Šťourač, Oldřich, Ing.
Bidlák, Josef
Dvořák, František
Škuta, Albín
Kupčík, Zdeněk
Skála, Jaroslav, plk. *
Vignati, Vilém, MUDr.
Luzar, Vojtěch
Vrba, Antonín
Sirůček, Ladislav
Farský, Josef, RNDr.
Navrátil, Rudolf
Krčma, Svatopluk, Ing.
Heřmanová, Jarmila *
Kapusta, Alois
Socha, Hynek
Mourek, Jaroslav
Benda, Jan
Radioklub státní průmyslové školy
v Moravské Ostravě
Pohronský RK YMCA
Hájek, Josef, kpt. Ing.
Dančík, Vladimír
Dovina-Kmeťo, Michal
Ďurica, Jozef
Dillnberger, Karol, Ing.
Nehnevaj, Dezider, Ing.
Ikrényi, Imrich, ing,
Randýsek, Julius, JUDr.
Lhotský, Vladimír, Ing.
Školský radioklub v Bratislave
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OK3MK, OK1MK
OK3NW, OK1NW
OK3NZ
OK3PBR
OK3SP, OK1SP
OK3SU, OK1SU
OK3TW, OK1TW
OK3VY, OK1VY
OK3YY, OK2YY
OK4FM, OK1FM
OK4KW, OK1KW, OK2KW, UI8ABD
OK4KZ, OK1KZ, OK2KZ, OK3KZ

Rejstřík

Macek, Oskar, plk., Ing.
Nejedlý, Vladimír, JUDr.
Čulen, Kliment, npor.
RK v Bratislavě
Šuba, Samuel, Ing.
Šubrt, Karel, Ing.
Havlíček, Miroslav, Ing.
Vyvadil, Jaroslav, rtm.
Voitl, Jiří, prof., Ing.
Malý, František
Kolesnikov, Alexander, Ing.
Křižka, Bedřich, por.
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OK2AC – MUDr. Zdeněk Neumann, Telč, narozen 1905, SK 1943. Před rokem
1930 vysílal UNLIS jako CSUN, CS2UN, EC2UN a OK2UN. V roce 1930 získal mezi
prvními šesti OK koncesi OK2AC. V roce 1943 byl zatčen gestapem a zahynul
v některém koncentračním táboře. Kopie QSL lístku je ze sbírky OK2DM za jejich
QSO v roce 1937. Pod ním jsou obrázky jeho HAM SHACKU a rodinné fotografie.
Na jedné z nich má na kabátu židovskou hvězdu, povinné označení za protektorátu.

Rejstřík
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HAM Shack a snímky z občanského života OK2AC: na vojně – OK2AC vlevo,
se synem Otou po roce 1940, podobenka z průkazky ČSD, svatební foto,
se synem Otou.

Rejstřík

Str. 7

OK2AG – Ing. Ladislav Vydra, Telč, narodil se v roce 1904, SK 1979, vysílal UNLIS
jako CSYD, CS2YD, EC2YD a OK2YD. V roce 1930 získal koncesi mezi prvními
šesti v OK. Před válkou odešel do USA, v roce 1938 tam získal občanství a obdržel
značku W2TUF, později W3AAZ. V USA pracoval jako redaktor v rozhlasovém vysílání pro Československo a také jako žurnalista. V roce 1965 byl profesorem Kolumbijské univerzity v New Yorku, kde vyučoval slovanské jazyky, českou literaturu a
poezii. Kopie QSL lístku je z archivu Dokufunk za QSO v roce 1930 s OK1AH a
QSL lístek W3AAZ/1 je ze sbírky OK1AD za QSO v roce 1965 s OK1CIJ. Na obrázcích je na fotografii z mládí a při rozhlasovém vysílání v USA pro Československo
(OK2AG je vpravo). Dále snímek zařízení z roku 1930, vedle je jeho posluchačský lístek 1RV z roku 1925 se značkou, kterou později používal OK1AW.

Rejstřík
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OK2AG je vpravo

SWL QSL lístek OK2AG
Rejstřík
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OK2AH – Jan Habrda, Třebíč, narodil se v roce 1912, popraven byl 16. 8. 1943
v Berlíně-Plötzensee za účast v odbojové činnosti proti okupaci. Absolvoval Průmyslovou elektrotechnickou školu v Brně. Nejdříve pracoval jako radiotechnik
ve firmě Rádio Iron, později byl zaměstnancem KSR. Po zrušení KSR byl technickým kresličem u Telegrafního stavebního úřadu v Praze. Byl členem Sokola,
Junáka a organizace ČAV. Za okupace republiky se zapojil do odbojové činnosti
v Bobákové skupině, která předávala zpravodajské informace sovětské GRU. Vyrobil pro skupinu vysílač, který obsluhoval Gustav Košulič, OK2GU. Po prozrazení
byl 14. 3. 1941 zatčen, více než dva roky vězněn a popraven s dalšími členy skupiny, včetně OK2GU. QSL lístek je okopírovaný z AR číslo 4/1995 a byl vypsán
za QSO v roce 1937 s OK1AB.

Občanské snímky OK2AH – portrét, na vojně, první
zleva, s manželkou a sestrou

Rejstřík
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OK2AJ – Josef Absolon, Milovany, Lešná u Valašského Meziříčí, narozen v roce
1889, SK 1963. Byl to starší bratr Jana, OK2DA, oba byli faráři. Koncesi měl od roku
1934, obnovena byla v roce 1946, v padesátých letech zrušena. Jednu celou místnost měl upravenu jako dílnu a v ní opravoval a stavěl rádia a další zařízení.
Za okupace republiky byl v letech 1941 až 1945 vězněn v koncentračním táboře
Dachau u Mnichova. QSL lístek je za QSO v roce 1936 s OK2VL, nepopsaný lístek
ze sbírky OK2DM a snímek v HAM Shacku.

Rejstřík
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OK2AK, D4AHQ – Ing. Hans H. Plisch, Nové Heřmínovy, Neu-Erbersdorf. V letech
1926 až 1931 vysílal UNLIS se značkami CSK4, EC3SK, OK3SK a v období 1931
až 1933 z Jugoslávie se značkou UN2AK a později YU7AK. Koncesi měl od roku
1930 se značkou OK2AK. V roce 1926 společně s OK2BR zachytili na Pradědu
zvuk z vysílání berlínské televize. Před válkou emigroval do Německa. V roce 1938
byla o něm zmínka v německém časopise CQ, ve kterém bylo uvedeno, že má SWL
číslo DE0486, za války měl v Berlíně koncesi se značkou D4AHQ. Vlastnil firmu,
jedním z výrobků byl třeba VF generátor GM1000 s rozsahem 300 až 1000 MHz.
QSL lístek OK2AK je ze sbírky OK1AD a je za QSO v DX Contestu v roce 1935
s W2HHF. Pod ním je lístek propagující jeho anténu.

Rejstřík
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OK2AL, OK1AL, OK3AL – Ing. Miloslav Švejna, narozen 1911, SK 1995, vysílal
UNLIS od roku 1929 jako OK2RD. Koncesi OK2AL získal mezi prvními OK v roce
1930. Krátce působil v Příbrami a tam měl značku OK1AL. Od roku 1936 pracoval
na Slovensku v Podbrezové a změnil značku na OK3AL, od roku 1964 se přestěhoval do Košic. V SNP se podílel na zabezpečení provozu svobodného vysílače v Banské Bystrici a byl za to vězněn. Koncesi obnovil v roce 1947. QSL lístek je z archivu
Dokufunk za QSO v roce 1930 s UOWN a na obrázku HAM SHACKU je vidět pod QSL
lístkem OK2AL část lístku OK2RD z dob UNLIS.

Rejstřík
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OK2AN, OK1AN – Ing. Jan Přichystal, Židlochovice, Praha, narodil se v roce
1914, pracoval jako vedoucí technický úředník v továrně Philips. Koncesi měl
od roku 1933, po válce ji obnovil v roce 1946. QSL lístek je z archivu Dokufunk
za QSO v roce 1934 s D4BHJ.

Ilustrační obrázek

Rejstřík
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OK2AT, OK2PAT – Ing. Rudolf Burian, Brno, narozen v roce 1908, SK 1988, koncese od roku 1931, obnovena v roce 1946. V roce 1934 navázal s OK1AF první
QSO v pásmu 56 MHz mezi OK1 a OK2. V květnu 1945 se podílel se značkou
OK2XY na předávání zpráv rádiem ve prospěch pošty v době, kdy ještě neměla jiné
spojení. Později přišel o koncesi a obnovil ji se značkou OK2PAT. QSL lístek OK2AT
je za QSO v roce 1951 s OK1ABZ a pod ním je obrázek jeho HAM SHACKU a
z portable provozu z roku 1933.
Zdroj: RZ 1/1989

Rejstřík
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OK2BA – št. rtm. Alois Bárta, Kroměříž, Brno, narodil se v roce 1891, koncese
v roce 1936. Byl místopředsedou zlínské odbočky ČAV. Za okupace v roce 1939
zatčen za odbojovou činnost a zahynul 3. května 1945 při evakuaci vězňů z koncentračního tábora Dachau, když britské letectvo potopilo německou vojenskou loď
Thielbeck v Lübecké zátoce. Loď byla přeplněna, bylo na ní tři tisíce vězňů a pouze
padesát z nich se dostalo na pobřeží. Po válce byl in memoriam povýšen
do hodnosti poručíka a vyznamenán Čs. válečným křížem 1939. QSL lístek je
za QSO v roce 1937 s OK2DM, dole jeho portrét.
Odbočka ČAV Zlín: KV 7/1946

Rejstřík
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OK2BJ – Jan Bastl, Kojetín, narozen v roce 1902, radioobchodník, koncese v roce
1936, obnovena v roce 1946. QSL lístek je za QSO v roce 1936 s OK2DM. Dále
snímek v HAM Shacku.

Rejstřík
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OK2BL, OK1BL – Jan Blažek, Zbýšov u Brna, Podmokly, narodil se v roce 1907,
elektrotechnik. Koncesi měl od roku 1937, po válce ji obnovil v roce 1946.
Za německé okupace republiky se zúčastnil protinacistické činnosti. QSL lístek je
z archivu Dokufunk za QSO v roce 1938 s D3CUR.

OK2BO – Jaroslav Chaloupka, Boskovice, narodil se v roce 1901, pracoval
v elektrotechnickém závodě a radioobchodě, koncese v roce 1932, obnovena v roce
1947. QSL lístek je za QSO v roce 1948 s OK1ABZ.

Rejstřík
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OK2BR – Zdeněk Petr, Brno, narodil se v roce 1906, SK 1991, účetní adjunkt
ZNV. Společně s OK2LS postavili v roce 1923 čtyřlampový přijímač podle návodu
Františka Štěpánka. Koncesi pro rozhlasový přijímač získal v roce 1924 a pak
sestrojil populární přijímač Allkoncert. Unlis vysílal od roku 1929, v roce 1931
získal koncesi pro vysílání, obnovil ji v roce 1946 a zrušena mu byla v roce 1950.
V roce 1935 postavil elektronově vázaný oscilátor pro kmitočty 3,5 až 56 MHz a
věnoval se pokusům v pásmu 5 m. Ve stejném roce zachytil společně s OK2AK
na Pradědu televizní vysílání z Berlína. Byl dlouholetým členem výboru ČAV. Patřil
mezi nejpilnější autory odborných článků v časopise Krátké vlny. QSL lístek je
za QSO v roce 1931 s OK1AA.
OK1YG: AR 2/1992

Ilustrační obrázek
Rejstřík
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OK2BX – Bohuslav Borovička, Brno, narozen 1911, SK 1967, koncesi měl od roku
1936, obnovena v roce 1946. Podílel se na organizování řady radioamatérských
akcí jihomoravského kraje, vychoval mnoho nových radioamatérů. Po válce vysílal
převážně v pásmu 56 MHz. Pracoval jako písmomalíř, později ve funkci vedoucího
krajského radiokabinetu v Brně. QSL lístek vypsal pro RP OK2-5426, nyní
OK2BXM, za report z Polního dne v roce 1950. Na fotografii je ve svém HAM SHACKU.

Rejstřík
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OK2CC, OK1CC – Jaromír Pavlíček, Znojmo, Brno, Praha, narozen 1908, SK
1988, vysílal UNLIS jako OK2CC, koncesi získal mezi prvními OK v roce 1930. Byl
zaměstnán jako technik v brněnském rozhlasu. V časopisu „Krátké vlny“ publikoval návody na stavbu KV přijímače a na přenosné transceivery pro 28 a 56 MHz.
Po válce pracoval společně s OK1EY, OK1FB, OK1KN, OK1KW a OK1LG ve výzkumném ústavu v Desné, kde byly položeny základy čs. televize. Koncesi obnovil
v roce 1946. V padesátých letech bydlel v Praze, byl členem výboru ČAV, ale kvůli
pracovnímu zaneprázdnění již nevysílal. QSL lístek je ze sbírky OK1AD a je za QSO
v roce 1933 s W2ABT, pod ním je obrázek jeho pěkného HAM SHACKU.

Rejstřík
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OK2CM – Ing. Metoděj Škop, Mariánské údolí u Olomouce, SK v roce 1970, koncese v roce 1931, v padesátých letech zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1933
s W1BPX, dále obrázek HAM SHACKu.

Rejstřík
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OK2CP – Karel Šimák, Zlín, narodil se v roce 1896, SK v káznici Briegu v roce
1944, koncesi měl od roku 1938. Pracoval jako vedoucí ve firmě Baťa a byl členem
výboru zlínské odbočky ČAV. Za okupace byl zatčen za účast v odboji, odsouzen
k patnácti letům káznice. QSL lístek je za QSO v roce 1938 s OK2DM, dále jeho
portrét a SWL lístek pro OK2JE z roku 1936.

Rejstřík
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OK2DA – Jan Absolon, Stará Ves u Rýmařova, Valašská Polanka, narozen v roce
1892, SK 1975. Byl to mladší bratr Josefa, OK2AJ, oba byli faráři. V roce 1944 byl
jmenován konzistorním radou ve věcech církevní správy a v roce 1963 arcibiskupským radou olomouckého biskupství. Koncesi získal v roce 1936, obnovena byla
v roce 1946, v padesátých letech zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1936
s OK2JE.

Rejstřík
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OK2DD, OK2PDD – Ing. arch. Vladimír Laušman, Brno, narozen v roce 1915, SK
1994. Koncese v roce 1933, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena a
v roce 1969 opět obnovena se značkou OK2PDD. Před válkou byl členem výboru
ČAV a patřil mezi průkopníky ve vysílání v pásmu 56 MHz. QSL lístek je za QSO
v roce 1937 s OK2DM. Dále snímek HAM Shacku.

Rejstřík
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OK2DM – Ferdinand Šádek, Lhota, Drahotuše, Lipník nad Bečvou, Hranice, narozen 1911, SK 1976. Koncese v roce 1932, zrušena v roce 1935 za vysílání v době
projevu státníka v rozhlase, obnovena v roce 1936, po válce opět obnovena v roce
1946 a zrušena v roce 1951. Byl učitel a hudebník, značku si vybral tak, aby byla
krátká, rytmická a melodická. Měl vynikající amplitudovou modulaci a experimenty
s ním trvaly vždy dlouho, někdy až do rána. Fonické vysílání doprovázel harmoniem
melodií CQ FOX, kterou si sám složil. Radiotechnika ho zaujala v 15 letech, o rok
později již stavěl krystalky. Při studiu v učitelském ústavu prováděl načerno pokusy s vysíláním společně s budoucím OK2OR. Jeho největší zálibou bylo konstruovat, experimentovat a improvizovat. V období okupace se řídil heslem z ostravské výstavy: „Radioamatér je v době míru mužem pokusů, v době války obráncem národa“. Postavil malý vysílač, se kterým vysílal zprávy z vesnic v okolí města
Hranice, které zachytil z rozhlasového vysílání pro okupované země. V té době bylo
zakázáno poslouchat zahraniční rozhlas, cívky pro KV musely být u všech přijímačů odstraněny. Jeho syn OK2BND poskytl pro album mnoho předválečných QSL
z pozůstalosti OK2DM. Radioamatérské činnosti se věnují i vnuci OK2DM, kteří
mají koncese OK2PSA a OK2PWB. QSL lístek je z roku 1935 pro OKRP-551, budoucího OK2VL, a pod ním je jeho zařízení.
Životopis sepsal OK2BND

Rejstřík
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OK2DO – Josef Kovalčík, Olomouc, narodil se v roce 1895, dozorce u ČSD, koncese v roce 1938, obnovena v roce 1946. QSL lístek je pro SWL OK RP 3354/1,
pak OK1ABZ.

OK2DS, OK1DS – Ing. Josef Gajda, Zlín, Praha, narozen 1913, SK 1978, koncese
v roce 1935, obnovena v roce 1946. Vystudoval VUT v Brně. Za okupace republiky
se zúčastnil odbojové činnosti. Po válce v roce 1945 pracovala radioamatérská
stanice s jeho značkou ve prospěch zlínské pošty při předávání telegramů, když
ještě nebylo jiné spojení. Po přestěhování do Prahy byl pracovně natolik vytížený,
že na vysílání již neměl čas. QSL lístek je za QSO v roce 1947 s OK2KP.
OK2KJ, AR: 2/1979

Rejstřík
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OK2EF – František Eliáš, Moravská Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, narodil se
v roce 1911, literní učitel, koncese v roce 1935. QSL lístek je za QSO v roce 1936
s OK2DM, SWL lístek pro OK2JE.
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OK2EL – MUDr. Jaroslav Staněk, Brno, narozen v roce 1917, SK 1980, koncese
v roce 1937, obnovena v roce 1946. Za okupace republiky byl vězněn v koncentračním táboře. V časopisu Radioamatér v roce 1946 uveřejnil článek „Přijímače a
vysílače pro 50 MHz“. QSL lístek je za QSO v roce 1948 s OK1ABZ, pod ním je
obrázek jeho HAM SHACKU.
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OK2FB, OK1FB – Ing. Arnošt Hruška, Brno, Tanvald, Praha, narozen v roce1914,
SK 2005, koncese v roce 1934, obnovena v roce 1946. Po studiích zůstal v Brně.
Kvůli vývoji televize v Tanvaldu a ve Smržovce se tam přestěhoval a spolupracoval
s OK1CC, OK1KN, OK1KW, OK1ZN a dalšími přáteli. Po přemístění pracovišť
do Prahy se tam také přestěhoval a pokračoval v práci na vývoji různých
elektrotechnických systémů. Podílel se na prvních TV přenosech ze všesokolského
sletu a z výstavy MEVRO. Psal technické články do AR. Vysílal téměř do poslední
chvíle a měl SKEDY se synem Pavlem, OK2PCN, nyní OK2FB. QSL OK2FB je
za QSO v roce 1948 s OK1ABZ, pod ním je obrázek jeho HAM SHACKU v Brně a
portrét ve věku 91 roků. Info a obrázky poskytl jeho syn Pavel.
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OK2FE – Marie Karasová, Zlín, narodila se v roce 1913, pracovala v domácnosti.
Koncesi měla od roku 1937, po válce ji obnovila v roce 1946, zrušena byla v roce
1950. Její manžel měl koncesi OK2KD. QSL lístek je za QSO v roce 1948 s OK1LU.

Ilustrační obrázek: Radioamatérská svatba OK2DM. L-P: OK2JA OK2UD OK2DA
OK2MA • OK2AJ OK2DM • • • • • • OK2ZA OK2OT • OK2VI
(symbol • označuje neradioamatéry)

Rejstřík

Str. 31

OK2FO, OK1FO, OK3FO – Slavomír Stoklásek, Brno, Praha, Bratislava, narodil
se v roce 1909, SK v roce 1971. Zaměstnán byl jako technický úředník čs. rozhlasu.
Koncesi měl od roku 1935, po válce ji obnovil v roce 1946 a byl členem celostátního
výboru ČAV. QSL lístek OK2FO je za QSO v roce 1935 s OE5JB a OK1FO za QSO
v roce 1952 s OK1WY.
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OK2GD – Stanislav Kořínek, Brno, narodil se v roce 1904, koncesi měl od roku
1937. Pracoval ve Zbrojovce Brno, za okupace republiky byl od roku 1942 vězněn
a pravděpodobně zemřel na následky věznění 21. 5. 1945. Jeho jméno je uvedeno
na pomníku obětí okupace z řad zaměstnanců Zbrojovky v Brně, v ulici
Lazaretní 7. QSL lístek je ze sbírky OK1AD za QSO v roce 1938 s W8HHF. Obrázek
na QSL lístku je z vysílání v pásmu 56 MHz z vrcholku Devíti skal (837 m) a je
na něm společně s RP843, dále civilní snímek.
Zdroj: Encyklopedie Brna
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OK2GR – Svatopluk Chuděj, Brno, narozen v roce 1910, SK 1983, koncese v roce
1933, obnovena v roce 1946, zrušena v roce 1951, později vrácena, ale pak už
nevysílal. Zúčastňoval se pokusů v pásmu 56 MHz. Vlastnil firmu Electrum,
ve které zaměstnával OK2KW a OK2OQ. V květnu 1945 se podílel na zabezpečení
rádiového spojení s předáváním telegramů pro poštu v době, kdy ještě neměla obnoveno spojení. V časopisech KV publikoval technické články. QSL lístek je z roku
1950 pro SWL OK2-5426, nyní OK2BXM. Dole snímek u zařízení.
Zdroj: AR 5/1983
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OK2HJ, OK2BIG – Josef Hudec, Brno, narodil se v roce 1904, SK 1982, koncese
v roce 1935, obnovena v roce 1946, později zrušena a znovu obnovena se značkou
OK2BIG. Vysílal aktivně v pásmu 3,5 MHz. Byl jednatelem odbočky ČAV v Brně.
V roce 1952 se podílel se na založení RK OK2KBE a dělal tam vedoucího operátora
do roku 1970. Před válkou dělal dozorce elektrárny, po válce byl zaměstnán v investičním oddělení Správy radiokomunikací. Kopie předválečného QSL lístku je
z archivu Dokufunk za QSO v roce 1935 s D4NZR a poválečný QSL lístek je za QSO
v roce 1952 s OK1WY.
Zdroj: AR 5/1983
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OK2HK – Jan Kuchař, Brno, narozen v roce 1897, hudebník. Koncesi měl od roku
1935, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena. Absolvoval hudební
konzervatoř a byl členem orchestru čs. rozhlasu. QSL lístek je za QSO v roce 1935
s OK2VL, pod ním je jeho HAM SHACK.
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OK2HL – Ladislav Hejný, Troubelice u Šumperka, narozen v roce 1903, SK 1942,
koncese od roku 1934. Byl učitelem. Za okupace republiky byl vězněn společně
s OK1CB za odbojovou činnost a zemřel ve vězení v Mauthausenu. QSL lístek je
za QSO v roce 1935 s OK2DM. Dole jeho portrét.
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OK2HM – doc. Ing. Stanislav Haderka, Náměšť nad Oslavou, Poděbrady, narodil
se v roce 1908, koncesi měl od roku 1932, po válce ji obnovil v roce 1947. Na Fakultě radiotechniky ČVUT v Poděbradech se podílel na rozvoji oboru VF měření.
Publikoval různé práce z této oblasti a přednášel také na Univerzitě v Káhiře.
Zmínka o jeho setkání s přáteli v Brně, kterou připravili OK2AT s OK2RR, je v knize
OK1YG Za tajemstvím éteru na straně 113. QSL lístek je ze sbírky OK1AD a je
za QSO v roce 1933 s W1FET, pod ním je obrázek jeho HAM SHACKu.
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OK2HN – Alois Holíš, Zašová u Valašského Meziříčí, krejčovský mistr, narodil se
v roce 1903, koncese v roce 1937, obnovena v roce 1946, v padesátých letech
zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1947 s OK2DM.

Časopis sjednocené radioamatérské organizace z roku 1939
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OK2HX – Emil Zavadil, Ostrava, narozen v roce 1907, SK 1986, operátor čs. rozhlasu a obchodník s radiovým materiálem, byl druhým amatérem vysílačem v Ostravě, koncesi měl od roku 1931, obnovena v roce 1947, v roce 1949 zrušena. Člen
ÚV ČAV, po válce zatčen a souzen za QSO s UNLIS stanicí BBC, která vysílala
z okupovaného území Rakouska. Kopie QSL lístku je z archivu Dokufunk za QSO
v roce 1932 s PA0DC, pod ní jsou obrázky jeho HAM SHACKU.
Zdroj: PE: 09/2000
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OK2HY, OK1HY – Alois Horký, Brno, Praha, narodil se v roce 1911, technický
úředník, pracoval u brněnské KSR. Koncesi měl od roku 1937, po válce ji obnovil
v roce 1946. Za okupace republiky se zúčastnil společně s OK2AH, OK2GU a
OK1FF odbojové činnosti ve skupině Bobáka. Po odhalení skupiny byl zatčen a
odsouzen k pěti letům káznice. Kopie QSL lístku je za QSO v roce 1948 s OK1LU,
dále obrázek jeho vysílače.
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OK2IR, OK1IR, OK1MIR – MUDr. Stanislav Pohl, Hranice, Jánské Lázně, Praha,
Rožnov pod Radhoštěm, narozen v roce 1915, SK 1976. Koncese OK2IR od roku
1933, obnovena v roce 1946 jako OK1IR, v padesátých letech zrušena, později opět
obnovena se značkou OK1MIR. Byl vojenským lékařem. QSL lístek OK2IR je
ze sbírky OK2DM a QSL OK1IR je za QSO v roce 1947 s OK2DM. Dále snímek
u zařízení.
Zdroj: RZ 11-12/1976
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OK2JA – Jaroslav Janda, Dačice, narodil se v roce 1912, byl katecheta. Koncesi
měl od roku 1938. Koncese mu byla doručena v den všeobecné mobilizace a
ve stejný den byla zrušena, obnovil ji v roce 1947. V „Seznamu čs. amatérů
vysílačů“ z podzimu 1938 nebyl uveden. QSL lístek je za QSO v roce 1948
s OK1ABZ.

Ilustrační obrázek: OK2FF, OK2DD, OK2BR, RP341 (pozdější OK1NO) a RP338
(pozdější OK2RR)
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OK2JE – Jan Ptáček, Zábřeh na Moravě, narodil se v roce 1908, SK 2006, koncesi
měl od roku 1934, po válce ji již neobnovil. Pracoval jako elektrotechnik ve spínací
VN stanici. Za QSL lístkem je ve svém HAM SHACKU, HAM Shack v roce 1934 a
snímky z vojny.
Zdroj: VRK 5/2003
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OK2JJ – Jakub Kalenda, Břeclav, narodil se v roce 1914, technický úředník.
Koncesi měl od roku 1935, v roce 1936 mu byla zrušena pro soustavné porušování
koncesní podmínky číslo 9. V roce 1946 byla zamítnuta jeho žádost o obnovení
koncese, protože byl ve vazbě za činnost v době německé okupace republiky. QSL
lístek je z roku 1935 za QSO s OK2JE a SWL QSL lístkem OK-RP-391 poslal report
OK2JE také v roce 1935.
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OK2JJ – Julius Dvořák, Kojetín, narodil se v roce 1910, pracoval jako telefonní
mechanik. Koncesi měl od roku 1938, v roce 1946 ji obnovil, v padesátých letech
mu byla zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1948 s OK2KP.
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OK2JK – Josef Krmášek, Orlová, narozen v roce 1904, absolvoval tři třídy
reálného gymnasia a devítiměsíční kurz obchodní akademie, horník, koncese
od roku 1934, obnovena v roce 1946. QSL lístek je za QSO v roce 1935 s OK2DM.

OK2JP – Jan Paseka, Přerov, koncesi měl od roku 1934, po válce ji neobnovil.
Pracoval jako úředník SME Přerov. QSL lístek je za QSO v roce 1935 s OK2JE.
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OK2KD – František Karas, Zlín, narozen v roce 1908, koncese v roce 1937, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena. Jeho manželka měla koncesi se
značkou OK2FE. QSL lístek je ze sbírky OK1AD a je za QSO v roce 1938 s W2JTY.

Ilustrační obrázek: L-P: OK2RR, OK2BR, OK2DD, OK2DM, OK2IR
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OK2KE – Svatomír Kadlčák, Brušperk u Ostravy, narozen 1907, SK 1943, koncese v roce 1937. Povoláním byl učitel. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti
v Obraně národa, podílel se na převádění osob do zahraničí, rozšiřování ilegálního
tisku a šíření zpráv zahraničního rozhlasu. Byl zatčen a popraven ve vězení ve Vratislavi. QSL lístek je za QSO v roce 1937 s OK2DM, dále civilní snímky a vyznamenání udělená in memoriam.
Zdroj: encyklopedie.brna.cz
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OK2KJ – Karel Charuza, Gottwaldov – Zlín, narozen v roce 1907, SK 1981,
telegrafní technik, koncese v roce 1935, obnovena v roce 1946. Zastával funkce
na různých stupních radioamatérských orgánů a vychoval řadu nových
koncesionářů. QSL lístek je za QSO v roce 1938 s ON4RV, pod ním je jeho HAM
SHACK a portable provoz.
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OK2KO – Adolf Kolář, radiostanice Svinov u Ostravy, koncesi měl od roku 1931.
Byl náhradníkem výboru ČAV. QSL lístek je za QSO v roce 1936 s W3TR.

Ilustrační obrázek
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OK2KP – Karel Koksa, Přerov, narozen 1904, SK 1986. Koncese v roce 1933, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena. Od mládí se zajímal o techniku.
Vyráběl různé elektronické přístroje a s vysílačem dokázal rozsvěcovat elektrické
žárovky na vzdálenost několika kilometrů. Sestavil také přístroj pro příjem obrázků
na vlhkém papíře napuštěném roztokem jodidu draselného a škrobu. Podílel se
na založení přerovského radioklubu OK2RP. V roce 1935 získal mezi prvními v OK
tehdy vzácný diplom WAC. Po vyučení pracoval v místní elektrárně jako elektromechanik, kde získal praxi. Pak vystudoval průmyslovou školu elektrotechnickou a
pracoval u ČSD jako vrchní telegrafní mistr. Později tam pracoval v různých funkcích pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. QSL lístek je za QSO v roce 1936
s OK2VL, pod ním je jeho HAM SHACK z roku 1947.
Zdroj: Syn, OK2HKP, a PE 12/2002

Rejstřík

Str. 52

OK2KU, D4RKF – Kurt Kupka, Krnov, koncesi měl od roku 1935. Za války žil
v Berlíně a měl koncesi se značkou D4RKF. V poválečných seznamech koncesionářů se už nenachází. K dispozici byla pouze kopie jeho SWL QSL lístku RP185
z archivu Dokufunk, s reportem v roce 1933 pro OK1AW.

OK2LG, OK1LG – Ali Šírek, Brno, Desná v Jizerských Horách, narodil se v roce
1917. Pracoval jako technický úředník brněnského rozhlasu. V padesátých letech
se podílel na vývoji TV vysílače ve skupině OK1KW. Koncesi získal v roce 1938,
obnovena mu byla v roce 1946. QSL lístek je za QSO v roce 1947 s OK2DM.
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OK2LK, OK2PCK – Ing. Ota Kavan, Znojmo, Brno, narozen v roce 1911, SK 1973,
elektrotechnik a radiomechanik. Koncese v roce 1933, obnovena v roce 1947, zrušena v roce 1950, opět obnovena se značkou OK2PCK. Publikoval technické články
v časopise Krátké vlny. Odbočku ve Znojmě podporoval nákupem elektrotechnického materiálu a stavbou přijímačů. QSL lístek je z roku 1949 pro SWL OK RP
5426/2, nyní OK2BXM.
Zdroj: RZ 2/1974

OK2LL, OK1LL – kpt. Bernard Leidl, Olšany u Prostějova, Praha, Poděbrady, narodil se v roce 1898 v Teplicích - Šanově a měl německou národnost. Vystudoval
vyšší gymnázium s maturitou. V roce 1916 nastoupil jako dobrovolník k pěšímu
pluku, v roce 1917 se zúčastnil bojů v Rusku, od roku 1918 bojoval v Itálii, kde byl
v říjnu 1918 zajat na Piavě. Dosáhl poddůstojnické hodnosti a obdržel několik vyznamenání, například medaili za statečnost 1.třídy, tzv. Velkou stříbrnou medaili.
Po válce vystudoval tři semestry zvěrolékařské vysoké školy v Drážďanech. V letech
1924-1925 absolvoval kurz důstojníků vozatajstva v Bratislavě a postupně zastával
funkce velitele vozatajské čety a roty. Později byl velitelem odbočky Hlavního vozatajského skladu v Olomouci. V roce 1935 byl propuštěn z armády ze zdravotních
důvodů jako neschopen polní služby. Při mobilizaci v září 1938 nastoupil znovu
do armády s hodnocením, že se osvědčil. V období německé okupace republiky jej
povolali do německé armády, sloužil jako kapitán v Abwehru. Německý personální
úředník Karl Schuhe vypověděl o něm do protokolu 9. 6. 1945: „Ze spisu zpracovaného při přijímání kpt. Leidla do Abwehru je jasné, že pracoval jako špión
pro německý generální štáb již před válkou.“ Údajně pomohl při prvním zatčení
dvojitému agentovi A54 – Paulu Thümmelovi, který spolupracoval s československou vojenskou rozvědkou. Za trest byl přeložen do Polska, kde
spolupracoval s odbojáři. Po válce se vrátil do vlasti, oženil se s polskou
odbojářkou, účastnicí Varšavského povstání a žil v Poděbradech. Tam zemřel v roce
1974 a je pohřben v Bohosudově u Teplic. Byl znalcem rakousko-uherské armády,
jejich řádů a dekorací. Díky jazykovému vybavení byl také překladatelem a
publicistou. Vydal publikaci „Soupis rodných dat nositelů Vojenského řádu Marie
Terezie“. Na přelomu 50. a 60. let zveřejnil na stránkách zpravodaje Čs. společnosti
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přátel Drobné plastiky několik článků, především z oblasti rakouské, francouzské
a polské faleristiky. Jeho články najdeme také na stránkách zpravodaje rakouské
numismatické společnosti a především v časopise amerických faleristů “The Medal
Collector” (OMSA). S amatérským vysíláním začínal v Olomouci, koncesi získal
v roce 1932, po válce ji neobnovil. V letech 1937 a 1938 byl členem celostátního
výboru ČAV a zastával funkci pokladníka. Zpracoval „Seznam OK koncesionářů,“
který vyšel v roce 1938 jako příloha dubnového čísla časopisu Krátké vlny. Kopie
QSL lístku je z archivu Dokufunk za QSO v roce 1932 s OK1AW. Na snímku
u svého zařízení.
Zdroj: Vojenský ústřední archiv v Praze, osobní spis kpt. Bernarda Leidla, Archiv bezpečnostních složek v Praze, spis číslo
52-38-12, str. 95, ve fondu 52, Národní archiv v Praze, spisy číslo 200-201-8 a 202-27-45, http://forum.valka.cz/search/do/0?search=+leidl+bernard
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OK2LO – Ing. Jiří Chlup, Olomouc, narodil se v roce 1912, SK 1962, stavební
inženýr, koncesi měl od roku 1931 a byl velmi aktivní ve vysílání na všech amatérských pásmech. Vykonával funkci předsedy olomoucké odbočky ČAV a pro její
členy vydával QTC. Již ve svých 19 letech publikoval články v časopise Čs. Radiosvět o zdvojování napětí a zlepšení výkonu krystalového vysílače, často psal příspěvky do předválečných Krátkých vln. Po válce obnovil koncesi v roce 1946, v padesátých letech mu byla zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1933 s W1BPX a
na obrázku je ve svém předválečném HAM SHACKU.
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OK2LP – Josef Lempart, Opava, narodil se v roce 1910, SK 1985. Koncese v roce
1936, obnovena v roce 1947. Byl majitelem radioopravny. QSL lístek je za QSO
v roce 1948 s OK1ABZ. Obrázky RIGu z počátku 80. let.
Zdroj: RZ 1/1986
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OK2LT – Leopold Langer, Třinec, narodil se v roce 1907, absolvoval čtyři třídy
státního reálného gymnázia a zaměstnán byl jako varhaník v římskokatolickém
kostele. Koncesi měl od roku 1935, po válce ji neobnovil. Kopie QSL lístku je z archivu Dokufunk z roku 1937 pro SWL OE236.

OK2LU – Jan Veselý, Brno, narodil se v roce 1904, absolvoval reálné gymnázium
s maturitou, pracoval jako hostinský. Koncesi měl od roku 1935, po válce ji
neobnovil. Kopie QSL lístku je z archivu Dokufunk za QSO v roce 1936 s D4KIJ.
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OK2MA – prof. Antonín Macháň, Ostrava, narozen v roce 1899, SK v roce 1970,
odborný učitel na Vyšší průmyslové škole horní v Ostravě. Koncesi měl mezi prvními v Ostravě od roku 1931, obnovil ji v roce 1946. V roce 1945 udržoval spojení
s pražskou stanicí OKX a zajišťoval předávání telegramů pro poštu, když ještě neměla jiné spojení. QSL lístek je ze sbírky OK1AD za QSO v roce 1933 s W1FET,
pod ním jsou obrázky jeho HAM SHACKU.
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OK2MF – František Michálek, Kyjov, narodil se v roce 1891, absolvoval střední
školu s maturitou a jednoroční kurz obchodní akademie v Brně, městský důchodní.
Koncesi měl od roku 1935, po válce ji obnovil v roce 1946 a zrušena byla v roce
1949. Kopie QSL lístku je z archivu Dokufunk z roku 1936 za QSO s D4NZR.
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OK2MH – Ing. Miroslav Hos, Brno, narodil se v roce 1913, technický úředník,
koncesi měl od roku 1935, po válce ji obnovil v roce 1946. Kopie QSL lístku je
z archivu Dokufunk za QSO v roce 1935 s D4APG.
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Str. 61

OK2MM – Jan Kříž, Kyjov, narozen v roce 1900, telegrafní dozorce, koncese v roce
1935, obnovena v roce 1946, v roce 1949 zrušena. QSL lístek je ze třicátých let
minulého století ze sbírky jeho přítele OK2VL, pod ním je jeho HAM SHACK a
obrázek vysílače.

Rejstřík

Str. 62

OK2MS, OK3MS – pplk. Karel Mattuš, Brno, Prešov, Praha, narodil se v roce
1891, absolvoval vyšší průmyslovou školu, strojní obor. Po ukončení studia
pracoval jako technický úředník, konstruktér v První pražské akciové strojírně
Laurin & Klement. V roce 1913 vstoupil dobrovolně do armády. Od roku 1914
do poloviny roku 1915 se zúčastnil bojů v Srbsku a pak až do konce války
na italském bojišti, kde byl ve funkci velitele oddílu a roty čs. telegrafního pluku.
Po válce vstoupil do čs. armády a byl velitelem telegrafních praporů v Brně a
Prešově. Za mobilizace v září 1938 velel telegrafnímu vojsku 1. sboru, 1. armády.
Koncesi měl od roku 1933. QSL lístek je za QSO v roce 1935 s VE3LU.
Zdroj: VÚA Praha

OK2MU – Vladimír Novotný, Olomouc, Brno, narozen v roce 1907, technický
úředník čs. rozhlasu, koncese v roce 1932, obnovena v roce 1946, v roce 1950
zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1947 s OK2DM.

Rejstřík

Str. 63

OK2MV – Josef Němec, Hodonín, narozen 1899, SK 1979, koncese v roce 1935,
obnovena v roce 1946. V roce 1947 navázal jako první v OK QSO v pásmu 56 MHz
s anglickou stanicí G5BY. Po válce byl aktivním členem místního radioklubu. Vedl
zájmové kroužky radiotechniky ve škole, kde působil jako učitel. QSL lístek je
z roku 1936 pro OK2JE, SWL lístek pro OK2JE z roku 1935, dále obrázky jeho
HAM SHACKU, levý pochází z roku 1947.
Zdroj: OK1JSU, AR 11/2009

Rejstřík

Str. 64

OK2NL, OK2BNL – Ladislav Němec, Rajhrad, Brno, narodil se v roce 1910, koncesi měl od roku 1937, po válce ji obnovil v roce 1946, v padesátých letech mu byla
zrušena, později obnovena se značkou OK2BNL. QSL lístek OK2NL je za QSO
v roce 1949 s OK1ABZ a OK2BNL je ze sbírky OK1WY.

Rejstřík

Str. 65

OK2NN, OK1NN – Otto Tomášek, Brno, Nový Mstičov p. Dubí, narodil se v roce
1916. Koncesi měl od roku 1937, obnovil ji v roce 1947, v padesátých letech mu
byla zrušena. SWL QSL lístkem OK-RP-341 poslal report OK2JE v roce 1934.

OK2NR – Ing. Miroslav Nebor, Brno, narozen v roce 1907, SK 1979, technický
komisař Telegrafního stavebního úřadu v Brně. Koncese v roce 1932, obnovena
v roce 1946. QSL lístek je z roku 1950 pro SWL OK RP 5426/2, nyní OK2BXM.
Zdroj: RZ 4/1979

Rejstřík

Str. 66

OK2NX – Ing. Eduard Strohofer, Novosedly u Mikulova, koncese v roce 1936,
zrušena v roce 1937. QSL lístek je za QSO v roce 1936 s OK2DM.

Ilustrační obrázek

Rejstřík

Str. 67

OK2OA – Otakar Kudláček, Hodonín, narozen v roce 1910, účetní revident, koncese v roce 1936, obnovena v roce 1946. QSL lístek je za QSO v roce 1937
s OK2DM. Dále snímek v HAM Shacku.

Rejstřík

Str. 68

OK2ON, OK2BAI – Pravoslav Ondráček, Sivice u Brna, narodil se v roce 1909,
koncesi měl od roku 1934, obnovil ji v roce 1946, v padesátých letech byla zrušena,
později ji obnovil se značkou OK2BAI. Pracoval jako technický úředník. QSL lístek
je z archivu Dokufunk pro SWL DE2311-T z roku 1935.

OK2OO – Karel Oulehla, Zlín, narozen v roce 1917, radiomechanik, koncese v roce
1938, obnovena v roce 1946, v roce 1950 zrušena. QSL lístek je za QSO v roce
1946 s OK2DM.

Rejstřík

Str. 69

OK2OP – Hans Woletz, Olomouc, měl německou národnost, narodil se v roce
1915, koncesi měl od roku 1933. QSL lístek je ze sbírky OK1AD a je za QSO v roce
1936 s W2FBS. Stejný QSL lístek používal jeho bratr Fritz Woletz, OK2RM.

OK2OS – Adolf Šťourač, Zlín, narozen v roce 1919, elektrotechnik, koncese v roce
1937, obnovena v roce 1947, v padesátých letech zrušena. QSL lístek je za QSO
v roce 1948 s OK2KP.

Rejstřík

Str. 70

OK2OT, OK2SKX – Oldřich Kostka, Moravská Ostrava, narozen v roce 1919, SK
1986, koncese v roce 1937, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena,
později obnovena jako OK2SKX. QSL lístek je z roku 1949 pro SWL OK-RP5426/2, nyní OK2BXM.
Zdroj: RZ 1/1986

Ilustrační obrázek
Rejstřík

Str. 71

OK2OX, OK2BHL – Otto Vlasák, Kroměříž, narozen v roce 1897, SK 1980, před
rokem 1930 vysílal UNLIS jako EC2OX. Měl jako první v Ostravě koncesi od roku
1931, obnovil ji v roce 1947, v roce byla 1950 zrušena, později opět obnovena se
značkou OK2BHL a v sedmdesátých letech mu byla vrácena značka OK2OX. Byl
vedoucím elektro- a radiozávodu a prvním majitelem rádiového přijímače ve Zlíně.
QSL lístek je za QSO v roce 1935 s OK2VL, pod ním je jeho HAM SHACK.
Zdroj: RZ 11-12/1980

Rejstřík

Str. 72

OK2PH – Josef Keršner, Boskovice, narodil se v roce 1908, pracoval jako montér
Západomoravských elektráren. Koncesi měl od roku 1932, po válce ji obnovil v roce
1946. QSL lístek je ze sbírky OK1AD a je za QSO v roce 1932 s G5RV. Pod ním je
obrázek jeho HAM Shacku.

Rejstřík

Str. 73

OK2PO – Bořivoj Poděbrad, Hodolany u Olomouce, narodil se v roce 1908, SK
v roce 1946. Obchodní akademii v Olomouci absolvoval v roce 1926, pak pracoval
jako účetní. Byl ženatý a měl dvě dcery, Ivu a Milenu. Podílel se na založení odbočky
ČAV v Olomouci, zastával v ní funkce jednatele a matrikáře. Koncesi získal v roce
1936. Aktivně vysílal zejména v pásmu 80 m a jako člen spolku čs. esperantistů
využíval při spojení také znalost esperanta. Zapojil se do odboje proti německé okupaci v sokolské ilegální složce JINDRA. Po jejím odhalení byl v roce 1943 zatčen a
vězněn až do konce války. Z vězení se vrátil s podlomeným zdravím a podlehl zákeřné nemoci. Pod QSL lístkem je jeho portrét.

Rejstřík

Str. 74

OK2PT, OK1PT – plk. Karel Pytner, Lipník nad Bečvou, Brno, Praha, narodil se
v roce 1915, SK 1982, koncesi měl od roku 1937, obnovil si ji v roce 1946. V letech
1936 až 1938 absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Pracoval
ve vysokém postavení ve spojovacím vojsku, působil také v řadě významných
radioamatérských funkcí a byl členem redakční rady časopisu Amatérské rádio.
Zúčastňoval se mnoha vnitrostátních i zahraničních závodů a získal v nich řadu
diplomů. Hrál výborně na housle, rád lyžoval, fotografoval a stavěl různé
radiotelegrafní přístroje. Dobře ovládal němčinu, francouzštinu a částečně
angličtinu. QSL lístek je za QSO v roce 1938 s OK2DM, na obrázcích je jeho portrét
a vysílač s přijímačem.
Zdroj: VÚA Praha a OK1SE: AR 8/1982

Rejstřík

Str. 75

OK2PV – Vojtěch Pelikán, Dačice, Znojmo, narodil se v roce 1880, koncesi měl
od roku 1936, obnovil ji v roce 1946, v padesátých letech mu byla zrušena. Na jaře
1944 pravděpodobně spolupracoval s některou sovětskou organizátorskou nebo zpravodajskou skupinou. Povoláním byl soudní rada. QSL lístek je za QSO v roce 1937
s OK1GC.

OK2PY – Karl Prachař, Město Libavá, narodil se v roce 1916, koncesi měl od roku
1937. QSL lístek je za QSO v roce 1937 s ON4RV.

Rejstřík

Str. 76

OK2RA – Karel Šindler, Brno, narozen v roce 1906, technický úředník, koncese
v roce 1935, obnovena v roce 1946, v roce 1950 zrušena. QSL lístek je za QSO
v roce 1937 s OK2DM z přechodného stanoviště Dobrochov u Prostějova jako
OK2RAX. Poslední písmeno „X“ označuje přechodné QTH.

Ilustrační obrázek

Rejstřík

Str. 77

OK2RG – Emil Horníček, Letovice u Brna, narodil se v roce 1912, koncese v roce
1936. Pracoval na KSR v Brně. QSL lístek je za QSO v roce 1937 s OK2DM.
Pod ním civilní snímek.

Rejstřík

Str. 78

OK2RM, D4RMQ – Fritz Woletz, Olomouc, narodil se v roce 1910, měl německou
národnost, byl členem výboru KVAČ a publikoval technické články v časopisech
pro amatéry. Vysílal UNLIS jako EC2RM, koncesi měl od roku 1931. Za války žil
ve slezské Legnici a měl koncesi se značkou D4RMQ. QSL lístek je ze sbírky OK1AD
a je za QSO v roce 1932 s W1BPX. Stejný QSL lístek používal jeho bratr Hans
Woletz, OK2OP.

OK2RP – RK Přerov, koncese existovala již od roku 1933, po válce nebyla obnovena. Vedoucím operátorem byl Karel Koksa, OK2KP. QSL lístek je ze sbírky
OK2HKP.

Rejstřík

Str. 79

OK2RR, OK3RR, OK2BRR – Otakar Halaš, Brno, Bratislava, narozen 1912, SK
1988, koncese v roce 1934, obnovena v roce 1947, v padesátých letech zrušena,
později opět obnovena se značkou OK2BRR. Pracoval v různých funkcích brněnské
odbočky ČAV. Věnoval hodně času výchově nových radioamatérů. První vysílač měl
v Colpitsově zapojení s koncovým stupněm asi 15 W, přijímač tříelektronkový s bateriovým napájením a anténu 40 m dlouhou fuchsku. Později si koupil od OK1AZ
stavebnici přijímače Pento SW3AC. QSL lístek OK3RR je z roku 1948 pro SWL OKRP-3305/1, lístek OK2RR pro SWL RP462 za report v roce 1937, pod ním je jeho
HAM SHACK před válkou a v Bratislavě po válce.

Rejstřík

Str. 80

Rejstřík

Str. 81

OK2RS, OK1RS – mjr. Antonín Rakouš, Brno, Turnov Praha, narodil se v roce
1895, absolvoval státní reálku v Turnově. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu
u zeměbraneckého pluku, v roce 1916 byl zařazen u strážní setniny v Šoproni
v dnešním Maďarsku a začátkem roku 1918 byl přidělen k útočnému praporu jako
velitel čety. Zúčastnil se bojů v Itálii, kde byl koncem roku 1918 zajat. Po válce
vstoupil do čs. armády a absolvoval radiogoniometrický a telegrafní kurz. Stal se
učitelem v telegrafní škole v Brně a ve VTÚ v Turnově. V roce 1933 byl ustanoven
do funkce velitele roty u telegrafního praporu v Brně, tam sloužil až do německé
okupace republiky. Okupanty byl ustanoven do funkce generálního ředitele továrny WALDES, zabavené židovskému majiteli. Po květnové revoluci byl ihned propuštěn ze služeb této továrny. Před Národním soudem vypovídal, že se zúčastnil
pražského květnového povstání a velel skupině dobrovolníků, která zajistila po celou dobu provoz rozhlasu ve Vinohradské ulici. Skuteční obránci rozhlasu a SNR
nepamatují statečného bojovníka a velitele úseku mjr. Rakouše. Později byl kvůli
podezření z falešné výpovědi zbaven členství v SPB. Koncesi měl od roku 1934,
obnovil ji v roce 1946, v padesátých letech byla zrušena. Napsal knihu „Učebnice
morseových značek a příručka krátkovlnných amatérů“, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1935. Vedl v rozhlasu kurz příjmu telegrafních značek. QSL lístek je
z roku 1937 pro SWL OK RP 462, pod ním je jeho snímek a obrázek přední strany
uvedené učebnice.
Zdroj: VÚA Praha

Rejstřík

Str. 82

OK2RZ – Marie Semelová, Luhačovice, Brno, Karviná, narodila se v roce 1909,
zaměstnána byla jako úřednice. Koncesi měla od roku 1935, obnovila ji v roce 1946
a v roce 1949 jí byla zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1936 s OK2VL.

Ilustrační obrázek, L-P: OK2DM, OK2IR, OK2AN, OK2FF, OK2DD

Rejstřík

Str. 83

OK2SI – MUDr. Zdeněk Václavík, Znojmo, Brno, narozen 1913, koncesi měl
od roku 1931. Se stejnou značkou vysílal UNLIS od roku 1928. V roce 1939 uprchl
před nacisty do Hajdarábádu v Indii. Tam vykonával praxi závodního lékaře v továrně, ve které bylo zařízení dílem pracovníků brněnské Škodovky. V roce 1946 se
přestěhoval do USA a otevřel si soukromou ordinaci. V roce 1958 se stal přednostou psychiatrického oddělení v Binghamptonu. V Československu byl naposledy
v roce 1967. Zemřel v roce 1969 na následky autonehody. QSL lístek je za QSO
v roce 1932 s ON4RV. Pod ním TX 5 m.
Zdroj: AR 4/1969

Rejstřík

Str. 84

OK2SO, OK2BNK – Ing. Oldřich Šťourač, Zlín, narozen 1911, SK 1995. První
koncese v roce 1935, obnovena v roce 1947, v roce 1952 zrušena, opět obnovena
v roce 1967 se značkou OK2BNK. Diplom WAC získal již v roce 1938, DXCC v roce
1949. V roce 1949 a 1950 byl ve fone části CQ WW DX Contestu na 1. místě v OK.
Ovládal sedm cizích jazyků. QSL lístek je za QSO v roce 1937 s OK1GC.
Zdroj: AMA 6/1995

Ilustrační foto, zdroj: http://alfaelektronky.cz

Rejstřík

Str. 85

OK2TT – Josef Bidlák, Zábřeh, narodil se v roce 1896, absolvoval vyšší průmyslovou školu s maturitou, provozní úředník Středomoravských elektráren. Koncese
od roku 1934, obnovena v roce 1948. Podílel se na vybavení elektráren vysílacím
zařízením a vyřídil k nim koncese OK7SMA, OK7SMB a OK7CMC. Nevypsaný QSL
lístek je z roku 1935 pro OK2DM. Dole zařízení z roku 1935 a obrázek s XYL.
Zdroj: VRK 5/2003

Rejstřík

Str. 86

OK2UD – František Dvořák, Přerov, Zlín, narozen 1908, SK 1990, poštovní akcesista, koncese v roce 1937, obnovena v roce 1946. Po skončení války v květnu
1945 dva měsíce předával ve spolupráci s OK2Y poštovní zprávy radiostanicí
v době, kdy ještě nebylo obnoveno poštovní spojení. QSL lístek je za QSO v roce
1948 s OK1ABZ.
Zdroj: RZ 6/1990

OK2UR – Albín Škuta, Frýdek, narozen 1908, mechanik, koncese v roce 1936,
obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena. QSL lístek je pro OK2DM,
datum na něm není uvedeno.

Rejstřík

Str. 87

OK2UU, OK1UU – Zdeněk Kupčík, Brno, Praha, narozen v roce 1911, SK 1989.
Vysílal v dobách UNLIS jako OK2ZK, koncese od roku 1933, obnovena v roce 1946
jako OK2UU. V 70. letech vysílal aktivně provozem SSB i RTTY. Pracoval v brněnském rozhlasu, pak se stal ředitelem vysílací stanice Komárov. QSL lístek je z roku
1949 pro SWL 5426/2, nyní OK2BXM, a další za QSO s OK2WID v roce 1978.
Zdroj: RZ 9/1989

Rejstřík

Str. 88

OK2VA, OK3VA, OK1VA – plk. Jaroslav Skála, narozen 1894, před 1. světovou
válkou žil v Rusku. V roce 1914 vstoupil do carské armády a bojoval proti německým a rakouskouherským vojskům. Podílel se na založení České legie v Rusku,
bojoval u Zborova a byl při přepravě carského zlatého pokladu, který se z velké
části ztratil. V Rusku absolvoval pilotní výcvik. Do ČSR se vrátil v roce 1920. Byl
velitelem 2. leteckého pluku v Olomouci a v té době vysílal UNLIS pod značkou
OK2VA. Zasloužil se o to, že v roce 1930 byly u nás povoleny první koncese pro vysílání. Poště se do toho nechtělo, a tak několik nadšenců sepsalo memorandum
s tím, že je to důležitá záležitost z branného hlediska. Podepsal ho a předložil ministerskému předsedovi. Pak byl mezi prvními OK, kteří žádali o koncesi, měl ji
od roku 1930. V letech 1932 až 1936 vykonával funkci předsedy ČAV. V roce 1948
byl zvolen čestným předsedou ČAV. V roce 1927 uskutečnil s mechanikem čet.
Matějem Tauferem dobrodružný let letadlem Letov Š-16 z Prahy do Tokia. Při zpátečním letu v Rusku havarovali, naštěstí neměli žádná zranění. Od roku 1933 se
stal velitelem letecké brigády, podřízené přímo MNO. V roce 1936 byl přemístěn
na Slovensko a ustanoven do funkce velitele letectva. Za okupace ho odsoudili
za velezradu k šesti letům vězení. V roce 1945 byl krátce velitelem 2. letecké oblasti
v Táboře. Koncem roku bylo velitelství přemístěno do Českých Budějovic, tam již
velitele nedělal. V roce 1946 obnovil koncesi. V roce 1947 byl propuštěn z armády
a v roce 1948 odjel za dcerou do USA, kde zemřel v roce 1971. QSL lístek je za QSO
v roce 1933 s OK1AW, dále obrázek jeho HAM SHACKU a snímek v uniformě.
Zdroj: http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1177&kategorie=3

Rejstřík

Str. 89

OK2VI – MUDr. Vilém Vignati, Přerov, Luhačovice, narodil se v roce 1915, SK
1981. Absolvoval Hudební a dramaturgickou konzervatoř v Brně se státní zkouškou ze hry na klavír a sborového zpěvu. Později, v roce 1949 ukončil studium
lékařské fakulty Karlovy univerzity v Praze a pracoval jako lékař v lázních
Luhačovice. Koncese v roce 1935, obnovena v roce 1946, zrušena v roce 1950,
znovu obnovena v 60. letech. Používal TX ECO PA o příkonu 6 W a přijímač Pento
SW3AC. Často vysílal v pásmech 3,5 a 56 MHz. V Luhačovicích založil radioklub
OK2KFD a vychoval v něm řadu operátorů a koncesionářů. Jeho další zálibou byla
hudba. Zkonstruoval elektrofonické varhany a různá hifi zařízení. QSL lístek je
za QSO v roce 1938 s OK1GC. Pod ním jsou obrázky jeho HAM SHACKU.
OK2BNK: AR 10/1981

Rejstřík

Str. 90

OK2VL – Vojtěch Luzar, Kyjov, narodil se v roce 1898, SK v roce 1982. Koncesi
měl od roku 1935, po válce ji obnovil v roce 1946 a v roce 1950 mu byla bezdůvodně zrušena. Ještě před vznikem protektorátu Čech a Moravy zakopal
na zahradě cennější součástky v dobře izolované kovové bedně. V době okupace
republiky gestapo zabavilo všem místním radioamatérům vysílací zařízení a uložilo
ho ve sklepě radnice. Přesto jejich auta se zaměřovači často projížděla ulicemi
Kyjova s cílem odhalit nepovolené vysílače. Pracoval jako správce elektrárny a
vodárny. Byl všestranný, pěstoval včely a věnoval se také hře na basu. QSL lístek
s dalšími lístky předválečných čs. radioamatérů z pozůstalosti OK2VL věnovala
pro album jeho dcera paní Dana Konečná - Luzarová, pod ním je jeho HAM SHACK
a průkaz ČAV.

Rejstřík

Str. 91

OK2VZ – Antonín Vrba, Mašovice u Znojma, narozen v roce 1916, radiomechanik,
koncese v roce 1936, obnovena v roce 1946, v roce 1949 zrušena. V roce 1948
emigroval. QSL lístek je za QSO v roce 1948 s OK2DM.

OK2WS – Ladislav Sirůček, Velká Bystřice, narozen v roce 1903, drogista, koncese
v roce 1937, obnovena v roce 1946, v padesátých letech zrušena. QSL lístek je
za QSO v roce 1946 s OK2KP.

Rejstřík

Str. 92

OK2XF, OK3XF – RNDr. Vojtěch Farský, původním jménem Egon Fluss, Bratislava, Brno, narozen 1918, SK 1980, technický vedoucí radiotovárny. V roce 1935
začínal v Bratislavě jako SWL OK-RP-800 a v roce 1936 získal koncesi OK3XF.
Po maturitě se vrátil do Brna a změnil značku na OK2XF. Po válce změnil jméno a
v roce 1947 obnovil koncesi se značkou OK2XF. V časopisu Krátké vlny uveřejnil
mimo jiné článek „Vysílač pro třídu „A“. QSL lístek je z roku 1949 pro OK-RP5426, nyní OK2BXM, kopie QSL lístku OK3XF je z archivu Dokufunk za QSO
v roce 1936 s D3CUR a dále je obrázek jeho HAM SHACKU.

Rejstřík
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OK2XF u svého zařízení
OK2XR – Rudolf Navrátil, Lískovec u Frýdku, Moravská Ostrava, narodil se v roce
1912, pracoval jako technik. Koncesi měl od roku 1937, po válce ji obnovil v roce
1948. Použil předválečný QSL lístek, jeho kopie je z archivu Dokufunk za QSO
v roce 1950 s OK1AW.
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OK2XY – Ing. Svatopluk Krčma, Brno, narozen 1908, SK 1983, koncese v roce
1936, obnovena v roce 1946, zrušena v roce 1950. Pracoval jako zástupce vedoucího brněnské KSR. Za okupace byl zatčen a vězněn na Špilberku. Po propuštění
pracoval u odrušovací služby. V květnu 1945 se podílel s radiostanicí OK2Y na předávání zpráv v době, kdy ještě pošta neměla obnovené spojení. QSL lístek je z roku
1936 pro SWL OK2-5426, nyní OK2BXM.

Ilustrační obrázek: Ladění vysílače v pásmu 5 m
Rejstřík
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OK2YL – Jarmila Heřmanová, Telč, narozena 1909, SK 1971, koncese v roce
1931. Předseda komise Dr. Burda jí blahopřál k úspěšnému složení zkoušky a
předal jí kytici růží. Nebylo jí však vyhověno, aby měla značku OK2AJ, kterou používala UNLIS. Dostala 0K2JI, která byla v důsledku tiskové chyby publikovaná
jako OK2JL. Teprve v roce 1933 měla změněnou značku na OK2YL. Pracovala většinou na 20 a 40 m a navazovala QSO s celým světem. Okupace ji zastihla v Praze,
kde jí bylo zařízení zabaveno. V roce 1940 se provdala a změnila jméno na Štědrá.
Po válce koncesi neobnovila. QSL lístek OK2AJ je z dob vysílání bez povolení a
pod ním je civilní portrét a obrázek jejího HAM SHACKU.
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OK2YS – Alois Kapusta, Slušovice, koncesi měl od roku 1937, po válce ji
neobnovil. QSL lístek je za QSO s OK1GC v roce 1938.

Ilustrační obrázek
Rejstřík
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OK2ZA – Hynek Socha, Ostrava, narozen v roce 1902, strojník místní dráhy
v Moravské Ostravě, koncese v roce 1935, obnovena v roce 1946. QSL lístek je
z roku 1936 za QSO s SP1EY, pod ním je obrázek jeho HAM SHACKU.
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OK2ZD – Jaroslav Mourek, vrchní mechanik rozhlasové stanice Svinov u Ostravy,
narodil se roce 1901, koncesi měl od roku 1932, po válce ji obnovil v roce 1946,
v padesátých letech byla zrušena. QSL lístek je za QSO v roce 1938 s G3BQ. Dole
snímek zařízení z roku 1933.
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OK2ZO – Jan Benda, Šumperk, narozen v roce 1911, SK 1990, koncese v roce
1937, obnovena v roce 1947. Před válkou jako první u nás zkoušel radiové spojení
mezi letadlem a pozemní stanicí v pásmu 56 MHz. Dlouhou dobu byl ZO několika
radioklubů, naposledy OK2KZP. QSL lístek je za QSO v roce 1938 s OK1GC.
Zdroj: RZ 6/1990

OK2PMS – Radioklub Státní československé průmyslové školy v Moravské
Ostravě, koncesi měl od roku 1935. Za provoz odpovídal prof. Ing. Florian Budina
a QSL lístek věnoval OK2DM.
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OK3AX, OK3OBB, OK3KBB – Pohronský RK YMCA Banská Bystrica, koncesia
v roku 1933. Zastupoval ho Ing. Ladislav Krčméry a obsluhou bol poverený Karol,
OK3ID, ktorý ho po vojne v roku 1950 obnovil so značkou OK3OBB. Od roku 1951
sa stal krajským rádioklubom so značkou OK3KBB. Zodpovední operátori boli Jaro
Loub, OK3IT, a Vlado Škrabala, OK3IX. Na QSL lístku OK3OBB bolo použité gumové razítko a QSL lístok OK3KBB je za QSO v roku 1955 pre OK3EA.
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OK3CF, OK1CF, OK2CF – kpt. Ing. Josef Hájek, Turčiansky sv. Martin, Trnava,
Týn nad Vltavou, Hlučín a Brno, narodil sa v roku 1910. Po ukončení reálky s maturitou získal absolutórium na Vysokom učení technickom v Prahe, na elektrotechnickej fakulte v Prahe. Zamestnaný bol ako technický úradník v Škodových závodoch v Plzni. Od roku 1937 slúžil ako vojak z povolania a začínal vo funkcii veliteľa
telegrafnej čaty telegrafného práporu. Koncesiu mal od roku 1935 so značkou
OK1CF, v roku 1946 si ju obnovil. QSL lístok OK3CF je za QSO v roku 1936
s OK2VL.
Zdroj: VÚA Praha

Ilustrační obrázek: Anténní člen
Rejstřík
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OK3DC, OK1DC, OK2DC, OK4DC, OK3TDC – Vladimír Dančík, Galanta, Praha,
Užhorod, narodený v roku 1907, SK 1996, koncesia v roku 1934, obnovená v roku
1947. Pred vojnou slúžil na Podkarpatskej Rusi, po vojne zostal v armáde.
V šesťdesiatych rokoch pracoval na ÚV Zväzarmu v Prahe a v sedemdesiatych
rokoch pracoval ako OK3TDC z Trnávky pri Šamoríne. QSL lístok OK3DC je
zo zbierky OK1AD a je za QSO v roku 1936 s OK2VL. Kópia QSL lístku OK4DC je
z archívu Dokufunk za QSO v roku 1937 s OK1AW a ďaľšia kópia SWL reportu
pre OK1AW z roku 1934 je zo zbierky OK1YG, pod ním je prvý HAM SHACK
OK4DC z roku 1934.
Zdroj: RŽ 6/1996

Rejstřík
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OK3DK – Michal Dovina-Kmeťo, Bratislava, Lučenec, narodil sa v roku 1900, SK
1987. Koncesiu získal v roku 1935, obnovil ju v roku 1947 a v roku 1952 mu bola
zrušená. V roku 1940 sa podieľal na založení SSKA a stal sa prvým predsedom.
V tejto funkcii pokračoval aj po vojne, až do zlúčenia spolku s ČAV. Zúčastnil sa
bojov na talianskom bojisku počas 1. svetovej vojny. Po rozpade Rakúsko - Uhorska
slúžil v čs. armáde. Bol veliteľom Ústredne Zemského vojenského veliteľstva
v Bratislave a stal sa z neho vynikajúci šifrant. V dobe slovenského štátu zostal
v armáde a zachoval sa ako správny vlastenec. Po vypuknutí SNP odovzdával
zašifrované správy gen. Golianovi, pripravoval partizánov v okolí Myjavy
na obsluhu rádiových staníc a varoval moskovskú rádiovú centrálu, že
na Slovensku s ňou pracuje ako provokatér ich zadržaný výsadkár Junas. V roku
1950 odišiel z armády, pracoval ako technik v Čs. rozhlase a neskoršie
u Odrušovaciej služby Oblastnej správy rádiokomunikácií. QSL lístok je za QSO
v roku 1935 s OK3SP a na fotografii je v uniforme s manželkou a so synom.

Rejstřík

Str. 105

OK3FD, OK1FD – Jozef Ďurica, Praha, Bratislava, narodil sa v roku 1902,
tajomník MPT, koncesiu mal od roku 1934, po vojne ju obnovil v roku 1946 a
zrušená bola v roku 1949. Krátko bol 1. miestopredsedom celoštátneho výboru
ČAV, v roku 1936 sa vzdal funkcie a neskôr bol vylúčený z ČAV. Po vojne vykonával
funkciu tajomníka SSKA. V časopise Krátké vlny uverejnil popis a schému
obľúbeného prijímača Pento SW3AC, ktorý bol až na detaily v NF časti zhodný
s americkým National SW3. QSL lístok je zo zbierky OK1AD a je za QSO v roku
1936 s W2HHF.
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OK3ID – Ing. Karol Dillnberger, Banská Bystrica, narodený v roku 1912, SK
1996. Koncesiu dostal ako druhý slovenský rádioamatér v roku 1932, obnovená
bola v roku 1947, v päťdesiatych rokoch zrušená a znovu obnovená v roku 1992
so značkou OM3IDX. Po vojne sa úspešne zúčastňoval KV pretekov a ako prvá
slovenská stanica vysielal v pásme 56 MHz. Bol riaditeľom rozhlasového vysielača
Banská Bystrica a aktívne sa zúčastnil SNP. Vlastnil firmu IDEIX, po znárodnení
to boli opravovne leteckej spojovacej techniky. Odišiel do Bratislavy, tam pracoval
ako vedúci servisu pre zahraničné televízory a neskôr ako vedúci odboru
mikrovlnnej techniky na Elektrotechnickom ústave SAV. V roku 1967 odišiel
pracovať do firmy Bosch v Berlíne a tam dostal v roku 1970 koncesiu so značkou
DL7SS. V Nemecku získal niekoľko patentov a zlatú plaketu za úspešnú vedeckú
prácu. QSL lístok je za QSO v roku 1933 s OK3SP, pod ním je obrázok jeho HAM
SHACKU, portable prevádzka a civilné snímky.
Zdroj: RŽ 4/1996

Rejstřík
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OK3IF – Ing. Dezider Nehnevaj, Zvolen, Bratislava, narodený v roku 1917, koncesia v roku 1937, obnovená v roku 1947. Bol technický referent vo výbore organizácie slovenských rádioamatérov SSKA a v rámci cyklu prednášok hovoril napríklad o prispôsobovacích problémoch obvodov. V šesťdesiatych rokoch bol technickým námestníkom v STV. QSL lístok je za QSO v roku 1948 s OK3SP.

Ilustrační obrázek: Vysílač pro 5 m
Rejstřík
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OK3IP – Ing. Imrich Ikrényi, Zlaté Moravce, Banská Bystrica, Bratislava,
narodený v roku 1909, SK 1962, koncesia v roku 1934, obnovená v roku 1947.
Študoval na VUT v Brne. Ako podpredseda ČAV sa zaslúžil o zlúčenie ČAV a SSKA.
Pracoval ako kontrolný orgán prevádzky na rádioamatérskych pásmach a člen skúšobnej komisie. V priebehu SNP spolupracoval na zabezpečení funkčnosti
prevozného rozhlasového vysielača. Za to bol internovaný v koncentračnom tábore,
z ktorého sa vrátil s podlomeným zdravím. Po vojne bol riaditeľom Priemyselnej
spojovej školy v Banskej Bystrici a neskôr profesorom na Priemyselnej škole
elektrotechnickej v Bratislave. Tam v rádiokluboch OK3KEU a OK3KMS vychoval
niekoľko známych rádioamatérov. Napísal knihu „Amatérske KV antény“. QSL
lístok je z roku 1935 za QSO počas štúdií v Brne pod značkou OK3IPX s OK3SP,
pod ním je obrázok jeho HAM SHACKU a knihy o anténach.
OM3LU: Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952
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OK3JR, OK1JR – JUDr. Július Randýsek, Praha, Bratislava, narodený v roku
1903, SK 1980, koncesiu mal ako prvý na Slovensku v roku 1931. V rokoch 1924
až 1939 pracoval na výstavbe zariadení čs. rozhlasu v Bratislave a v roku 1936 bol
jeho prvý hlásateľom. Bol tajomníkom rozhlasovej spoločnosti Radiojournal, pracoval tiež ako redaktor a neúnavne propagoval rádioamatérske vysielanie na Slovensku. Pre bratislavských rádioamatérov robil QSL manažéra. V roku 1945 bol
členom Predrevolučného národného výboru Čs. rozhlasu v Prahe. Po vojne bol zvolený do funkcie prvého podpredsedu ČAV. Koncesiu si obnovil v roku 1946, v päťdesiatych rokoch mu ju zrušili. Pomáhal udržiavať rádiové spojenie s expedíciou
cestovateľov Hanzelku a Zikmunda v Afrike. QSL lístok OK3JR je za QSO v roku
1934 s OK3SP a OK1JR za QSO v roku 1948 s OK1ABZ.
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OK3LS, OK2LS, OK1VL – Ing. Vladimír Lhotský, Bratislava, Brno, narodený v roku
1903, SK v roku 1942, koncesia v roku 1932. Pracoval na Riaditeľstve pôšt a mal
na starosti veľký rozhlasový vysielač na Feribe, dnešný Prievoz v Bratislave. V roku
1938 sa vrátil do Brna a za odbojovú činnosť počas okupácie bol zatknutý a
popravený. QSL lístok je za QSO v roku 1936 s OK3SP, pod ním je obrázok jeho
HAM SHACKU a civilný portrét z roku 1935.
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OK3MGS – Školská stanica na Masarykovom reálnom gymnáziu Bratislava,
v súčasnosti Gymnázium Grösslingová, GAMČA. Koncesia bola najprv pridelená
v roku 1936 so značkou OK2MGS a VO bol profesor Eugen Říman, OK3RI. Najznámejší amatéri, ktorí vyrástli v tomto rádioklube, boli Béďa, OK3MB, a Mirek,
OK3TW. QSL lístok je zo zbierky OK1AD a je za QSO v roku 1936 s W2HHF.
Zdroj: Ing. Anton Mráz, OM3LU: Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952

Ilustrační obrázek
Rejstřík
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OK3MK, OK1MK – plk. Ing. Oskar Macek, Trnava, Kroměříž, Kutná Hora, Praha,
narodil sa v roku 1906, SK 1975. V roku 1925 ukončil štúdium maturitou na reálnom gymnáziu v Prahe a v rokoch 1925 až 1931 absolvoval Vysoké učenie technické v Prahe, elektrotechnickú fakultu. Vedel nemecky, čiastočne anglicky, francúzsky a rusky. Bol ženatý, mal dvoch synov Oskara a Richarda. Počas všeobecnej
mobilizácie v septembri 1938 vykonával funkciu veliteľa telegrafného vojska
4. rýchlej divízie. Za nemeckej okupácie poškodzoval elektrické VN kabely
napájajúce dôležité priemyselné podniky v Prahe. Zúčastnil sa Pražského povstania
v máji 1945. Zaistil meracie prístroje miliónovej hodnoty z nemeckej firmy Lehrenprüfstelle v Prahe - Košířích, ktoré pochádzali z bývalého VTÚ. Koncesiu mal
od roku 1934, po vojne si ju obnovil v roku 1947, v päťdesiatych rokoch mu ju
zrušili. Krátku dobu bol členom celoštátneho výboru ČAV za MNO. Kópia QSL
lístku je z archívu Dokufunk za QSO v roku 1938 s D4BBH, fotografie sú z obdobia
jeho vojenskej služby.
Zdroj: VÚA Praha a informácie od jeho vnuka Ing. Oskara Macka

Rejstřík
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OK3NW, OK1NW – JUDr. Vladimír Nejedlý, Bratislava, Praha, Falknov nad Ohří,
narodil sa v roku 1917. Koncesiu mal od roku 1937, po vojne ju obnovil v roku
1946 a zrušená bola v roku 1949. QSL lístok je zo zbierky OK1AD a je za QSO
s W2HHF, rok neuviedol, ďalej SWL lístok pre OK2JE z roku 1935.
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OK3NZ – npor. Kliment Čulen, narodil sa v roku 1913, SK 1995, koncesiu mal
od roku 1938, obnovená bola v roku 1947. Syn slovenského politika a štátnika,
poslanca povstaleckej Slovenskej národnej rady. Bol veliteľom vojenského
spojovacieho skladu v Novom Meste nad Váhom, v ktorom boli cez vojnu
uskladnené vysielače slovenských rádioamatérov. V 50. a 60. rokoch minulého
storočia patril medzi najaktívnejších slovenských rádioamatérov. V 70. rokoch
pracoval na novo vytvorenom Ministerstve vnútra SR ako náčelník Civilnej obrany.
Po odchode do dôchodku sa presťahoval do rodného Brodského. V 80. rokoch ešte
navštevoval rádioklub OK3KDY v susednej Senici. V roku 1988 sa presťahoval
do Piešťan, kde zomrel v roku 1995. QSL lístok je za QSO v roku 1948 s OK1DY,
na obrázkoch je jeho QSL lístok, on v uniforme a sediaci s OK3TBU.
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OK3PBR – RK pri Štátnej priemyselnej škole v Bratislave, v súčasnosti SPŠS
na Fajnorovom nábreží. Koncesia bola vydaná v roku 1934, operátormi boli
Ing. Jiří Voitl, OK3YY, a študent Miroslav Havlíček, OK3TW. QSL lístok je z roku
1934 za QSO s OK2JJ.

Ilustrační obrázek
Rejstřík
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OK3SP – Ing. Samuel Šuba, Pukanec, narodený v roku 1907, SK 1995, študoval
na VUT v Brne a promoval v roku 1933. Bol jedným z prvých Slovákov, keď vysielal
UNLIS pod značkami EC3SP a OK3SP. Ako druhý na Slovensku, ale prvý Slovák,
mal koncesiu od roku 1931. Zostrojil a medzi prvými na Slovensku používal SSB
zariadenie, venoval sa výrobe kryštálových filtrov a získal patent na diferenciálne
kľúčovanie telegrafných vysielačov. Pracoval ako technik rozhlasu v Prešove, Prahe,
v Bratislave bol v roku 1947 riaditeľom Slovenského rozhlasu a nakoniec skončil
v rozhlase v Košiciach. Počas SNP pomohol pripraviť na vysielanie rozhlasové štúdio vysielača v Banskej Bystrici. Od roku 1954 pracoval na Katedre experimentálnej fyziky UPJŠ v Košiciach. V sedemdesiatych rokoch skončil s aktívnou rádioamatérskou činnosťou. V posledných rokoch života sa venoval spracovávaniu a
triedeniu materiálov o začiatkoch rádioamatérskej činnosti na Slovensku. QSL
lístky sú za QSO v roku 1949 s OK1ABZ a za QSO v roku 1934 s OKX1KW. Písmeno „X“ znamenalo vysielanie z prechodného QTH a správna značka mala byť
OK1KWX.
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Hamshack unlis stanice
OK3SP v rodičovskom dome
na Štiavnickej ceste, Pukanec 518, pred rokom 1930

Unlis OK3SP pred rokom 1930 inštaluje
na Sitne anténu na VKV

Rádiostanica OK3SP v rovnakej miestnosti
v rodičovskom dome, ale s označením "Pukanec 1934“

"To OK2AL from OK3SP,
Brno, 10. X. 31, Šuba"

S mladými rádioamatérmi
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OK3SU, OK1SU – Ing. Karel Šubrt, Veľké Kostoľany, Turnov, narodil sa v roku
1908, koncesia v roku 1932, obnovená v roku 1946. Do Veľkých Kostolian prišiel
z Turnova v roku 1934, oženil sa a zostal tam natrvalo. Bol riaditeľom veľkého
rozhlasového vysielača. V päťdesiatych rokoch spolu so synom Imra Ikrényiho
dokončil a vydal Ikrényiho knihu „Amatérske KV antény“. QSL lístok OK3SU je pre
Láďu Havrdu, OK RP 3305/1 a QSL OK1SU je za QSO v roku 1933 s W1BPX.
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OK3TW, OK1TW – Ing. Miroslav Havlíček, Bratislava, Praha, Rychnov u Jablonce, narodil sa v roku 1918. Začal poslucháčiť ako študent Masarykového gymnázia (dnes Gamča) v Bratislave a v roku 1937 dostal koncesiu OK3TW. Pred vojnou sa musel vrátiť do Čiech a v roku 1946 si obnovil koncesiu OK1TW. V roku
1948 sa stal členom ÚV ČAV a bol známym redaktorom Ročenky sdělovací techniky. QSL lístok je z roku 1948 za QSO s OK3SP a QSL lístok OK1TW je za QSO
v roku 1949 s OK1WY. Na obrázku je v RK OK2MGS.

Rejstřík

Str. 121

OK3VY, OK1VY – rtm. Jaroslav Vyvadil, Bratislava, Praha, Kutná Hora,
Litoměřice, narodil sa v roku 1913, SK v roku 1992. Slúžil pri spojovacom vojsku
a bol výborne hodnotený. Pracoval ako rádiotelegrafista na cvičnej rádiovej stanici
v Bratislave CRS VII, neskoršie vykonával funkciu telegrafného mechanika
na slovenskom MO. V máji 1945 sa zúčastnil Pražského povstania. Po vojne slúžil
v Kutnej Hore a v Litoměřiciach. Rád športoval, venoval sa ľahkej atletike, bol
ženatý, mal syna a dve dcéry. Koncesiu mal od roku 1938, obnovil si ju v roku
1946, v roku 1953 mu ju zrušili, neskôr ju znovu získal. Po odchode do dôchodku
vykonával funkciu vedúceho operátora rádioklubu OK1KKH. QSL lístok je za QSO
v roku 1948 s OK1ABZ.
Zdroj: VÚA Praha a informácie od jeho syna Jaroslava

Ilustrační obrázek: OK2DM a OK2KJ, Polní den 1934
Rejstřík
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OK3YY, OK2YY – prof. Ing. Jiří Voitl, Bratislava, Vrbátky u Prostějova, narodil
sa v roku 1900. Koncesia OK3YY v roku 1935, obnovená v roku 1946 ako OK2YY,
v päťdesiatych rokoch zrušená. V Bratislave učil na Priemyselnej škole strojníckej
na Fajnorovom nábreží a založil tam rádioklub OK3PBR. V roku 1938 sa musel
vrátiť do Českej republiky. QSL lístok je za QSO v roku 1937 s OK2DM.

Ilustrační obrázek: Telč, 1932. L-P: OK2IR, OK2AN, OK2FF, OK2AL, OK2DM,
OK2DD, OK2AT
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OK4FM, OK1FM – František Malý Užhorod, Nové Město nad Metují, Kolín, Nové
Mesto nad Váhom, Malé Poříčí u Náchoda, narodil sa v roku 1909, SK v roku 1981.
Koncesiu mal od roku 1935 a prvé QSO uskutočnil s USA. Po vojne si obnovil
koncesiu v roku 1946 so značkou OK1FM. Podieľal sa na výcviku brancov v príjme
a vysielaní Morseovej abecedy. Bol radistom na vojenskej meteostanici.
Po prepustení z armády pracoval ako robotník v podniku Rubena Náchod. QSL
lístok OK4FM je za QSO v roku 1935 s OK2DM a OK1FM za QSO v roku 1947
s OK1LU. Obrázky sú z Užhorodu a Náchoda.
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OK4KW, OK1KW, OK2KW, UI8ABD – Ing. Alexander Kolesnikov, Užhorod,
Brno, Praha, Taškent, narodený 1912, SK 1962, koncesia OK4KW v roku 1933.
Úspešne navrhoval a konštruoval VKV zariadenia. V roku 1952 nadviazal s OK1VR
prvé QSO v OK v pásme 1215 MHz. Na výstavách získal niekoľkokrát prvú cenu za
rôzne VKV prístroje. Bol členom ÚRK a redakčnej rady časopisov Krátké vlny, Amatérské rádio a Radiový konstruktér. Získal titul „Majster športu“ a vyznamenanie
„Za obetavú prácu“. V Tanvalde sa podieľal na vývoji televízie v ČSR. V roku 1955
se presťahoval do Taškentu v Uzbekistane a tam učil na katedre elektroniky miestnej VŠ. Napísal knihu „Spravočnik ultrakorotkovolnovika“, ktorou propagoval amatérské vysielanie na VKV. V roku 1961 získal 1. miesto na všezväzovej výstave rádioamatérskych konštrukcií v Moskve. Bol usmrtený elektrickým prúdom pri inštalácii antény na streche školy, kde viedol rádioamatérsky krúžok mládeže.
Pod textom je jeho QSL a obrázok HAM SHACKU.
http://uk8aie.prokuuz/index.files/kolesnikov.htm
http://www.ok2kkw.com/dx_cz.htm#dx
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OK4KZ, OK1KZ, OK2KZ, OK3KZ – por. Bedřich Křižka sa narodil v roku 1908
v obci Skoronice v okrese Kyjov, SK v roku 1987. Koncesiu na amatérske vysielanie
získal v Užhorode v roku 1935 so značkou OK4KZ. Po vojne si ju obnovil v roku
1947 a vysielal ako OK2KZ. Neskoršie pôsobil v Novom Meste nad Váhom, tam už
nevysielal a koncesiu mu zrušili v roku 1952. Po absolvovaní obecnej školy študoval tri roky na gymnáziu v Kyjove. Absolvoval učilište spojovacích mechanikov
v Hraniciach, potom bol premiestnený do Užhorodu ako príslušník 4. telegrafného
práporu v Prešove. V období 1934 až 1939 bol zaradený ako gónista a rádiový
priezkumník na vojenskej rádiovej stanici. Koncom roku 1939 ho preložili
ku 12. práporu vládneho vojska v Lipníku nad Bečvou. Slúžil ako mechanik na telefónnej ústredni. V polovičke roku 1944 bol s jeho práporom premiestnený
do mesta Savigliano v Taliansku a neskoršie do oblasti Turína na plnenie
strážnych úloh. Dňa 20. júna 1944 prešiel s celou spojovacou čatou aj s jej
veliteľom npor. Vránom ku 49. partizánskej brigáde „Garibaldi“. Bedřich Křižka
zostal z rozkazu svojho veliteľa pri výsadkovej paradesantnej skupine OSS,
5. americkej armády. Stal sa veliteľom dopadovej plochy na príjem prepravovaného
materiálu partizánom vzdušnou cestou. Dňa 11. novembra 1944 boli obkľúčení
talianskym a nemeckým oddielom a dostal sa do zajatia. Vypočúvali ho a vláčili
po väzniciach. Dňa 24. apríla 1945 sa mu podarilo pri presune utiecť. Za svoju
činnosť v Taliansku bol vyznamenaný odznakom „Partizán“, čs. medailou
„Za chrabrosť“, medailou „Za zásluhy 1. stupňa“ a bol povýšený do hodnosti
poručíka. Na obrázkoch je jeho portrét a kópia QSL lístku.
Zdroj: VÚA, osobní spis B. Křížka, informace od jeho syna
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Radioamatéři - propagátoři rozhlasu
Při pátrání po osudech radioamatérů za druhé světové války jsme hledali i podrobnosti příběhu Bohumila Třasáka, OK1BT, který pocházel z Vysokého Mýta. Tamní
regionální muzeum má ve svých
fondech soubor několika fotografií z výstavy, kterou vysokomýtští radioamatéři uspořádali
ve třicátých letech (zmínku o ní
najdete i v textu u QSL lístku
Augustína
Kuči,
OK1AK).
K souboru patří následující popisek: „Ve Vysokém Mýtě vyvíjel
za první rep. svoji činnost klub
Čsl. amaterů vysílačů. Jeho
předními pracovníky byl p. Aug.
Kuča, správce vodárny a p. Končinský [od roku 1938 OK1OF],
kteří vysílali z Pražské věže. Záběr z činnosti klubu z výstavy,
která se konala v r. 1929 v sále
hostince „Na střelnici“.“
My dnes sice víme, že amatérské vysílání bylo u nás povoleno
až od roku 1930, spolek Československých amatérů vysílačů
vznikl až v roce 1932, OK2KA,
jehož lístek je vystaven, získal
koncesi až v roce 1934, a zobrazený počet členů klubu je uveden naposledy k roku 1932,
takže datování v popisku je buď
chybné a výstava se konala
nejdříve v roce 1934, nebo se
omylem sešly fotografie z více
výstav (třeba z výstavy pořádané
ČAV a z výstavy pořádané Československým radiosvazem), to
všechno ale vůbec není podstatné.
Tato výstava je jedním z mnoha
příkladů, jak tehdy byli radioamatéři nadšení a inspirovaní
žhavou technickou novinkou,
rozhlasem, jak tuto novinku
propagovali, a spolu s ní i hlavní

Rejstřík

Str. 129

předmět svého zájmu, amatérské vysílání. Dělají to dodnes.
Když jsme se v únoru roku 2015
do Vysokého Mýta vypravili,
bylo to symbolické i dojemné.
Uplynulo kolem osmdesáti let, a
ve Vysokém Mýtě je opět výstava, opět o rozhlasu – Fenomén rozhlas. Nekoná se v hospodě, ale na důstojném osvětovém pracovišti, nepořádají ji
amatéři, ale profesionálové. A
i když vidíme vlastně tytéž nebo
podobné přístroje, nejde už
o žhavé technické novinky, ale
o předměty z muzejních a soukromých sbírek. Jen to nadšení
pro věc zdá se být stejné…
Děkujeme Regionálnímu muzeu
ve Vysokém Mýtě, jmenovitě
jeho řediteli panu PhDr. Radimu Urbánkovi, za souhlas
s použitím těchto historických
snímků. Jejich další
použití je možné
jen
s výslovným
souhlasem muzea kontakt zde.
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Přijímač PENTO SW3AC
Na mnoha lístcích a obrázcích v tomto
albu se setkáme s názvem nebo zobrazením přijímače PENTO SW3AC, zpětnovazebního audionu, který byl velmi
oblíbený mezi radioamatéry nejen
v Československu. Jeho rozšíření u nás
přispělo, že Josef Štětina, OK1AZ, dodával přijímač jako stavebnici. Šlo o dominující přijímač až do poválečných
let, kdy našim radioamatérům začala
sloužit německá trofejní technika. Přijímač tohoto významu si určitě zaslouží přiblížení i v našem albu. Přinášíme současný snímek Viktora, OK1XW, a dobové obrázky z časopisů Krátké vlny
(č. 6/1935, text tehdejšího OK1FD) a Československý radiosvět (č. 11-12/1935,
text tehdejšího OK1FP).
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Knihy o historii amatérského
vysílání v Československu
Informace o historii radioamatérů v ČSR jsou rozptýleny v mnoha zdrojích, které
jsou naštěstí díky internetu stále přístupnější. Po roce 1989 vyšla řada publikací,
za základ je ale třeba považovat dvě knihy, které jsou kvalitním shrnutím mnoha
informací pocházejících ze soukromých i oficiálních archivů.
Kniha Za tajemstvím éteru
je výsledkem mnohaletých
studií a přípravných prací Dr.
Ing. Josefa Daneše, OK1YG.
Vyšla v roce 1985 v Nakladatelství dopravy a spojů (NADAS). Dnes je bohužel k dispozici jen
v knihovnách a antikvariátech.

Soubor Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a
na Slovensku do roku 1952
sestavil Ing. Anton Mráz,
OM3LU, a v roce 2011 ho vydala
společnost
T3000.cz
s.r.o. Kniha je stále dostupná a lze ji objednat v SR na om3lu@centrum.sk (10 €)
a v ČR zde: http://www.qsl.cz/cs-qsl/.
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Publikace OK1AD a OK1XU jsou zdarma ke stažení na WEBu ČRK
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