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térské činnosti na Táborsku. Veteráni jsou uvedeni v pořadí podle jejich roku narození a volací značky se 
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V Táboře, 17. září 2014                                                                                                                      Laco, OK1AD 

 

 

 

 

V roce 1922 zamítlo ministerstvo pošt a telegrafů, kromě jiných, i žádost Městského úřadu v Táboře 
o zřízení přijímací rozhlasové stanice. V roce 1924 nadšenci rozhlasového příjmu založili Československý 
radioklub s cílem prosadit jednodušší vydávání koncesí pro zřízení přijímacích stanic. Členem výboru byl 
také Josef Habersberger, který je na obrázku se svým rádiem. 
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Inspirace 
Inspirací ke zpracování „Kroniky radioamatérů Táborska“ byla infor-
mace v „Novinách táborské radnice“ v únoru 2012: 
''V úterý 8. února 1927 se konala první společná schůze radioamatérů, 
na níž bylo usneseno založit Radioklub pro Tábor a okolí, též zvolena 
komise pro zpracování stanov a další přípravy, v neděli 27. února 1927 
proběhla ustavující valná hromada klubu". 
V časopisu „Československý radiosvět“ v roce 1927 byla zveřejněna 
zpráva o založení Radioklubu v Táboře a uveden seznam jeho funkcio-
nářů. 
Na stránkách kroniky jsou kopie záznamů z členských schůzí Radio-
klubu pro město Bechyně a okolí, který byl také založen v roce 1927. 
Radiokluby sdružovaly zájemce o poslech rozhlasového vysílání, které 
v té době zaznamenalo značný rozvoj. Rozhlasový přijímač bylo možné 
vlastnit až po získání koncese, kterou vydávala pošta pouze osobám 
spolehlivým z hlediska bezpečnosti státu. Při odhalení posluchač, 
který neměl koncesi, byl souzen a byl mu zabaven přijímač 
i s příslušenstvím. 
V této době začaly pokusy československých amatérů vysílačů o na-
vázání rádiového spojení, zatím bez úředního povolení. První koncese 
pro vysílání byly vydány až ve druhé polovině roku 1930. 
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Historie radioamatérského hnutí 
(Modře jsou uvedeny události Táborska) 

o 1837 Samuel F. B. Morse demonstroval přenášení zpráv přes vodiče pomocí Morseovy abecedy.   
o 1865 Mahlon Loomis z Oppenheimu, N. Y., uskutečnil první bezdrátové spojení mezi dvěma kopci 

ve státě Virginia na vzdálenost 18 mil (kolem 29 km). 
o 1895 První bezdrátové spojení v Evropě navázal na jaře G. Marconi a později v květnu A. S. Popov. 
o 1896 G. Marconi s Preecem telegrafovali v bristolském přístavu na vzdálenost 5,5 km. 
o 1899 G. Marconi vysílá a přijímá signály přes kanál La Manche na vzdálenost 32 mil (kolem 52 km). 
o 1905 Jozef Murgaš, rodák ze Slovenska, uskutečnil jako první na světě bezdrátový přenos mluveného 

slova v USA na vzdálenost 30 km. 
o 1910 Vzniká první radioamatérská organizace na světě WIA - The Wireles Institute of Australia. 
o 1912 Kongres USA přijal „Zákon o radiu“, který se týkal i radioamatérského vysílání. Radioamatéři 

mohli vysílat po získání koncese jiskrovou telegrafií na kmitočtech nad 1,5 MHz s maximálním 
výkonem 1 kW. 

o 1913 Armstrong použil elektronkový oscilátor se sinusovým signálem, který umožnil vysílání CW sig-
nálem, a ten postupně vytlačil jiskrovou telegrafii.  

o 1913 V Anglii vznikl London Wireles Club, který se stal základem pro dnešní RSGB. 
o 1914 V USA založena v květnu organizace ARRL. 
o 1919 První tištěný QSL lístek poslal C. D. Hoffmann - 8UX. 
o 1920 Byl vydán první The Radio Amateurs Callbook a zřízeny International QSL bureaus. 
o 1922 Ve Francii začali vydávat první radioamatérské koncese. Mezi USA a Evropou se dělaly několika-

měsíční pokusy o radiové spojení. 
o 1923 Byl udělen patent na SSB. Dne 27. listopadu navázal Francouz Leon Deloy, 8AB, první CW DX 

spojení v pásmu 110 m na vzdálenost kolem 6.400 km s Američany Fredem H. Schnellem, 1MO, a 
Johnem L. Reinartzem, 1QP/1XAL, pak W3RB.  

o 1924 Československo dostalo přidělen prefix CS. Dne 2. dubna byl ustanoven Československý radio-
klub. Pravoslav Motyčka navázal 8. listopadu první spojení v ČSR jako OK1 s MUDc. Šimandlem, OK2, 
a první spojení se zahraničím se mu povedlo 29. listopadu s holandskou stanicí 0CA. V této době 
nebylo u nás vysílání ještě povoleno. 

o 1925 Založena organizace IARU - International Amateur Radio Union. Den založení organi-
zace 18. dubna se stal „Světovým dnem amatérského radia“. P. Motyčka, cs - OK1, navázal 
10. 6. spojení s U1CMX z Fall River, Massachusets, USA.  

o 1926 Hidetsugu Yagi a Shintaro Uda vynalezli směrové antény, beamy. V Japonsku byla za-
ložena organizace JARL. 

o 1927 Vydána první koncese v Japonsku JXAX. Československo dostalo prefix EC. 
o 1928 Založeno Sdružení krátkovlnných experimentátorů Československých - SKEČ. 
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o 1929 Po vydání nových prefixů ITU mělo Československo od 1. 1. prefix OK. V rámci Čs. radioklubu byla 
vytvořena sekce Krátkovlnní amatéři českoslovenští, KVAČ.             

o 1930 Dne 19. května složili zkoušky a obdrželi první koncese v Československu:  OK1AA - Ing. Mirko 
Schäferling, OK1AB -  Pravoslav Motyčka, OK2AC - MUC. Zdeněk Neumann, OK1AF, změna na OK1AZ 
- Josef Štětina, OK2AG - IngC. Ladislav Vydra a OK1AH, změna na OK1AW - Alois Weirauch.  

o 1932 Dne 23. března se sloučila SKEČ a KVAČ a vytvořil se spolek Českoslovenští amatéři vysílači - 
ČAV. Koncesi získali OK1FZ - Ing. Arnošt  Anscherlik, OK1PL - Ing. Jaroslav Kolář, oba ze Soběslavi. 

o 1933 Koncesi získal OK1AS - František Šmíd, který pak působil v Bechyni. 
o 1934 Koncesi získal OK1LZ - Ladislav Zbudil, krátce působil v Táboře. 
o 1936 Koncesi získali OK1JD - František Janoušek z Tábora a OK1SD - Jaroslav Škudera z Plané nad Luž-

nicí. 
o 1937 Koncesi získali OK1GB - Jaroslav Bodlák z Veselí nad Lužnicí, OK1QX - František Řehák z Tábora a 

OK1TK - Rudolf Koutský z Košic u Tábora. 
o 1938 Zákaz vysílání a zrušení koncesí s vyhlášením mobilizace v ČSR, ČAV byla zrušena.  
o 1940 Na Slovensku byl 9. 11. ustaven Spolok slovenských KV amatérov - SSKA, ale vysílání nebylo po-

voleno.  
o 1946 Od 1. srpna bylo obnoveno radioamatérské vysílání v Československu.   
o 1950 Na sjezdu ve Sliači bylo rozhodnuto o sloučení ČAV a SSKA a začlenění radioamatérů do ROH. 

Radioklub Tábor obdržel 2. 10. povolení k vysílání se značkou OK1OTA. Prvním ZO byl pravděpodobně 
OK1JD, po něm ex OK1CI (J. Cikán). 

o 1951 Ze zákona se radioamatéři stali kolektivním členem Svazarmu, značka táborského radioklubu 
byla změněna na OK1KTA.          

o 1953 Členství radioamatérů ve Svazarmu se změnilo na individuální.  
o 1958 Zodpovědnou operátorkou OK1KTA se stala Olinka Hallová, OK1CAM. 
o 1960 Funkci zodpovědného operátora OK1KTA převzal Jiří Kupka, OK1XT. 
o 1964 V Táboře vznikl vojenský radioklub OK1KUH, ZO Vlastimil Pejchal - OK1AKD, nyní OK1AK. Později 

značku OK1KUH používal radioklub v Bechyni.             
o 1979 VO radioklubu OK1KTA se stal Vlastimil Pejchal, OK1AKD, nyní OK1AK. 

Literatura: 

✓ Ing. Anton Mráz, OM3LU, Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952, 
první vydání v Praze v roce 2011. 

✓ Dokumenty v Archivu bezpečnostních složek v Praze. 
✓ Informace z internetových stránek. 
✓ Vzpomínky Jiřího Kupky, OK1XT. 
✓ Poštovní sborníky, Poštovní muzeum v Praze. 
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QSL lístek stanice 
OK70 z roku 1994 
připomíná 70 let 
od navázání prvního 
zahraničního spojení 
čs. radioamatéra cs - 
OK1 - Pravoslava 
Motyčky - se stanicí 
z Holandska 0CA. 
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Historie radioamatérů vysílačů na Táborsku 
První koncese pro amatéry vysílače byly vydávány v ČSR až od druhé poloviny roku 1930. Amatéři v tá-
borském okrese získali koncese pro vysílání takto: 

Předváleční koncesionáři do roku 1938 

OK1FZ - Ing. Arnošt Anscherlik, Soběslav, koncese 17. 6. 1932, přestěhoval se do Prahy a po roce 1968 
do  Švýcarska. 

OK1PL - Ing. Jaroslav Kolář, Soběslav, koncese 14. 7. 1932. 

OK1AS - František Šmíd, Bechyně, koncese v roce 1933, zrušena v roce 1949. Do Bechyně se přestěhoval 
z Kovářova.  

OK1LZ - Ladislav Zbudil, Tábor, koncese v roce 1934, přistěhoval se z Českých Budějovic a přestěhoval se 
do Teplic. 

OK1JD - František Janoušek, Tábor, koncese v roce 1936, přestěhoval se do Plzně. 

OK1SD - Jaroslav Škudera, Planá nad Lužnicí, koncese v roce 1936, v padesátých letech zrušena, přestě-
hoval se do Prahy. 
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OK1GB - Jaroslav Bodlák, Veselí nad Lužnicí, koncese v roce 1937, přestěhoval se do Přísečnice. 

OK1PZ - Zdeněk Spálenský, Dražice u Tábora, Praha, koncese v roce 1937, zemřel v roce 1945 na následky 
útrap v německé káznici. 

OK1QX - František Řehák, Tábor, koncese v roce 1937, přestěhoval se do Falknova nad Ohří. 

OK1TK - Rudolf Koutský, Košice u Tábora, koncese v roce 1937, po válce ji neobnovil. 

Noví pováleční koncesionáři v období 1946 až 1952 

OK1LU - Josef Langmüller, Podolí u Tábora, koncese v roce 1947, přestěhoval se do Prahy a později do Ost-
rova nad Ohří. 

OK1MQ - Rudolf Lajfr, Soběslav, koncese v roce 1947, přestěhoval se do Prahy. 

OK1QS - Jiří Stoklasa, Hlasivo u Tábora, koncese v roce 1947, přestěhoval se do Bělé nad Radbuzou a 
naposled bydlel v Postřekově.  

OK1WJ - Jindřich Sázavský, původním jménem Wasserbauer, Tábor, koncese v roce 1947, přistěhoval se 
z Jičína. 

OK1QR - prap. František Drs, přechodné bydliště Mezná, okres Tábor, trvalé bydliště Homole u Českých 
Budějovic, koncese v roce 1948. 

OK1QY  - Josef Janovský, Bechyně, přestěhoval se tam z Havlíčkova Brodu, koncese v roce 1948.  

OK1AJT - Jaroslav Tůma, Tábor, Drhovice u Tábora, koncese v roce 1948. 

OK1ANK - Karel Krbec, Praha, Tábor, pak se vrátil do Prahy, koncese v roce 1949. 

OK1AR - Alois Říha, Tábor, koncese v roce 1950. 

OK1SJ - Jaroslav Salajka, Sezimovo Ústí, koncese v roce 1950. 

OK1PD - Ing. Josef Plzák, CSc., Černovice u Tábora, koncese v roce 1951, přestěhoval se do Prahy. 

OK1UR - František Šimák, Tábor, koncese v roce 1951, později se ji vzdal. 

Táborský radioklub OK1OTA byl založen 2. 10. 1950 s číslem koncese 518 a umístěn na dnešní třídě 
9. května v budově tehdejšího hotelu Volák. První ZO byl asi ředitel Čs. spořitelny a záložny v Táboře Fran-
tišek Janoušek, OK1JD. Po jeho přestěhování do Plzně se stal ZO Josef Cikán, ex OK1CI. V roce 1951 byla 
značka radioklubu změněna na OK1KTA. V letech 1958 až 1960 byla ZO RK Olinka Hallová, OK1CAM. 
Od roku 1960 převzal po ní funkci ZO Jiří Kupka, OK1XT. Radioklub se postupně stěhoval do ulice Bílkova, 
Budějovická, dále byl v ulici Kollárova v budově bývalého Svazarmu, na rozhledně Hýlačka u Tábora, v Lu-
cínově ulici pod Žižkovým náměstím, v kinokabině na zimním stadionu, a nyní je v areálu učiliště spojů. 
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Roku 1979 se stal ZO Vlastimil Pejchal, ex OK1AKD, nyní OK1AK. V Táboře byl před rokem 1968 ještě vo-
jenský radioklub OK1KUH, který vedl OK1AKD. Značku OK1KUH později převzal radioklub v Bechyni. 
Střední průmyslová škola strojnická měla radioklub OK1KWG a v Sezimově Ústí byl radioklub OK1KKU, 
vedený Jaroslavem Salajkou, OK1SJ. Z uvedených radioklubů má platnou koncesi již pouze OK1KTA. V Tá-
boře a blízkém okolí patřili mezi aktivnější tito radioamatéři:   
OK1AD (ex OK1CIJ), OK1AK (ex OK1AKD), OK1ABO*, OK1ADJ, OK1AER*, OK1AYU, OK1BO, OK1CAM*, ex 
OK1CI* (J. Cikán), OK1CI (ex OK1AEX), OK1CL (ex OK1DCK), OK1DXD, OK1DUW*, OK1DZA, OK1FCN, 
OK1FSX, OK1FZM, OK1HAT, OK1HBO*, OK1HCA, OK1JIP*, OK1MLF, OK1PJ, OK1PL*, OK1QY*, OK1RF (ex 
OK1ALW), OK1SJ*, OK1UAD*, OK1UDF, OK1VBQ*, OK1VHM, OK1VKD, OK1VTB*, OK1WAB*, OK1WJ*, 
OK1XC, OK1XOA, OK1XT*, OK1ZJ*(ex OK1DZJ), OK7AJ, OK7LB (ex OK1TRD) a OK7VU.  
(Označení hvězdičkou bohužel v roce 2014 již nebyli mezi námi). 

Táborští radioamatéři se zúčastňovali různých závodů. Na VKV především Polních dnů z kopců Homole, 
Pohnání, Javorová Skála, Svidník, a na KV OK-OM DX Contestu. Pro závody byla vyřízena atraktivnější 
značka OL2W, kterou později převzal Tomáš, OK1DXD, pro své nynější QTH Klokočná u Říčan. V roce 1968 
se členové klubu v Táboře podíleli na organizaci celostátní soutěže v honu na lišku a v roce 1979 na Mist-
rovství republiky v rychlotelegrafii. Při Svazarmovských dnech předváděli ukázky radioamatérské tech-
niky a i radiové spojení s různými stanicemi ve světě. Vedli výcvik branců, budoucích spojařů. OK1AKD, 
OK1AYU a OK1DCK zřídili a udržovali v chodu na kopci Hýlačka nód OK0NJ pro spojení v informačním 
systému Packet Radio a OK1CI nód OK1KTA-1 v navigačním systému APRS. V roce 1996 se z táborského 
radioklubu zúčastnili expedice na maltský ostrov Comino OK1AD, OK1AK, OK1AYU, OK1DCK a OK1ZJ. 
Pod značkami 9H3WD a 9H3WM navázali během 6 dnů 8400 spojení.  

V roce 1998 OK1AD a OK1AYU vysílali v CQ-WW DX Contestu z maltského ostrova Gozo pod značkou 
9H3WD a obdrželi diplom za první místo ve své kategorii. V letech 2001 a 2011 zorganizovali radioama-
térskou soutěž v navazování spojení se stanicemi z táborského okresu o ceny a diplomy při příležitosti 
konání 10. a 20. jubilejních společenských a kulturních akcí Táborská setkání. OK1HBO vysílal z řady jiho-
českých hradů a zámků, tím umožnil zájemcům splnit stanovené podmínky pro získání hezkého diplomu.  
Část členů se zúčastňuje každý rok mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích a dříve navštěvovali 
také setkání v Laa an der Thaya v Rakousku a největší setkání evropských radioamatérů ve Friedrichsha-
fenu v Německu. Několikrát zorganizovali setkání radioamatérů okresu Tábor, spojené s ukázkami vlast-
ních výrobků a s technickými přednáškami. Podíleli se na zabezpečení spojení při mezinárodních mo-
tocyklových závodech na Benešově okruhu u Tábora, na motokrosových závodech Zlatá svíčka a při au-
tomobilových závodech v jižních Čechách. 

Z mimotáborských radioamatérů nejvýraznější úspěchy dosáhli Ing. Jiří Pešta ze Soběslavi, OK1RF (CT1JLZ, 
CS7A, ex OK1ALW) a Josef Mikšátko z Dráchova u Soběslavi, OK1XC (OK7XC, OL7X, N3RTX a ex OL1ADZ, 
JT/OK1XC, JT0XC, JT800XC, JW/OK1XC a KB3ASR). Jirka, OK1RF, je úspěšný DX-man a zejména vynikající 
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závodník. Dosáhl řady špičkových umístění v největších světových závodech. K tomu účelu vybudoval vy-
sílací středisko u obce Březina s kvalitními anténními systémy. Josef, OK1XC, se specializuje na lov vzác-
ných DXů, včetně pásma 6 m. Zúčastňuje se řady světových závodů všemi módy, tj. CW, SSB i RTTY. Při pra-
covním pobytu vysílal z Mongolska a díky získaným kontaktům tam zorganizoval v roce 2006 velmi úspěš-
nou expedici pod značkou JT800OK. Druhý největší počet koncesionářů v okresu měl radioklub v Bechyni, 
OK1KUH. Patřili mezi ně OK1DUW*, OK1DXJ, OK1DXL, OK1TAR (nyní OK1TQ v Kostelci nad Labem), 
OK1QY* a OK1VSG. Aktivitou na VKV pásmech se prezentovali členové radioklubu z Mladé Vožice 
OK1OMV, a to OK1UJA, OK1UML, OK1UYM, OK1VYM, OK1VPR*, OK1VYP, OK1VZP a další. 

Radiokluby v minulosti umožnily vysílat těm, kteří neměli vlastní koncesi nebo zařízení, sloužily k výměně 
zkušeností a k výchově nových zájemců o vysílání. Klubový den členů OK1KTA byl každý týden ve čtvrtek, 
nyní je to pouze první čtvrtek v měsíci od 19,45 hodiny v salónku restaurace na zimním stadionu. Od roku 
1996 se přátelé setkávají v Táborském kroužku každou neděli ráno od 08,30 hodiny místního času kolem kmi-
točtu 3775 kHz provozem SSB.  
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Veteráni Táborska 

   

  

 

  

OK1PL 
Nar. 1907, SK 1986 

 

OK1ABO 
Nar. 1919, SK 1985 

OK1LU 
Nar. 1918 

OK1WJ 
Nar. 1908, SK 1984 

 

OK1AS 
Nar. 1901, SK 1982 

 

OK1FZ 
Nar. 1913, SK 1997 
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OK1QS 
Nar. 1926, SK 2013 

OK1XT 
Nar. 1925, SK 2014 

OK1QY 
Nar. 1930, SK 2012 

 

OK1SJ 
Nar. 1926, SK 2013 

OK1WAB 
Nar. 1921, SK 1998 

ex OK1CI 
Nar. 1921, SK asi 1995 
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L-P: OK2SI, OK1FZ, OK2DM 

 

OK1PD 
Nar. 1931 

 

OK1VBQ 
Nar. 1931 
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L-P: OK1HBU, OK1HBO, OK1AER, OK1XT 

 

L-P: OK1WJ,OK1ABO, ex OK1CI 
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L-P: OK1XT, OK1VBQ, OK1WAB 

OK1HBU u zařízení 
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Životopisy radioamatérů 
OK1FZ - Ing. Arnošt Anscherlik, Soběslav, Praha, narozen v roce 1913, SK 1997, koncese v roce 1932, 

obnovena v roce 
1946. Pracoval jako 
asistent ve Výzkum-
ném ústavu energe-
tickém v Praze. Byl 
autorem několika 
patentů registrova-
ných také v USA a 
Kanadě. Po roce 
1968 emigroval 
do Švýcarska, kde 
působil jako sou-
kromník.  

      
 
  
 
 

 

 

 

 

 

L-P: OK1HBU, OK1HBO, OK1AER, OK1XT 
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OK1PL - Ing. Jaroslav Kolář, Soběslav, narozen v roce 1907, SK 1986, koncese v roce 1932, obnovena 

v roce 1946, v padesátých letech zrušena, později 
opět obnovena. Byl zaměstnancem Poštovního a te-
legrafního stavebního úřadu v Českých Budějovicích. 
Později učil na průmyslové škole a odborném učilišti 
spojů v Táboře. Založil RK OK1KIG a dělal tam ZO.  
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OK1AS - František Šmíd, 
Bechyně, Kovářov u Milev-
ska, narodil se v roce 1901, 
SK 1982. Členem ČAV byl 
od roku 1932, koncesi měl 
od roku 1933, po válce ji ob-
novil v roce 1946 a zrušit ji 
nechal v roce 1949 vzhle-
dem k nepříznivé politické 
situaci. Pracoval jako od-
borný učitel matematiky, fy-
ziky, chemie a přírodopisu. 
Ve výuce používal řadu ná-
zorných pomůcek, které sám 
vyrobil. Po válce zpracoval 
dokumentaci pro výrobu ra-
diotechnické stavebnice 
k výuce radiotechniky, kte-

rou doporučila kraj-
ská školní komise 
realizovat na dalších 
školách. Jeho životo-
pis byl uveřejněn 
v časopise Radioa-
matér, číslo 1/2016. 
Na obrázcích je jeho 
QSL lístek a úpravný 
HAM SHACK. 
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OK1LZ - Ladislav Zbudil, České Budějovice, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem, narodil se v roce 1907, SK 

asi v roce 1982. Koncesi měl od roku 1934, obnovil ji v roce 1946 a v padesátých letech mu byla zrušena. 
Vysílal zejména v pásmu 80 metrů a také často z Milešovky na 56 MHz. Koncem roku 1945 byl zvolen jako 
náhradník do výboru 
ČAV a vykonával 
funkci předsedy od-
bočky ČAV v Tepli-
cích. Po odebrání 
koncese se o ama-
térské vysílání již ne-
zajímal. Pracoval 
jako technický úřed-
ník v elektráren-
ských závodech a 
po zaškolení ve Švý-
carsku zaváděl vý-
robu umělých dra-
hokamů v provozu 
monokrystalů v Ústí 
nad Labem. QSL lís-
tek je za QSO v roce 
1950 s OK1WY. 

 

 

 

 



Strana 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S OK1PB, OK1PJ, s XYL 
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OK1PZ - Zdeněk Spálenský Narodil se 11. března 1918 v obci Dražice u Tábora. Jeho maminka byla 

sestrou místního vikáře, kterému se starala o domácnost, a tak vyrůstal u strýce na faře. V roce 1937 uvá-
děl adresu bydliště Dražice 
u Tábora, číslo 20. První 
koncesi pro amatérské 
vysílání získal v roce 1937 se 
značkou OK1EZ, ve stejném 
roce mu značka byla změněna 
na OK1PZ. Pracoval jako ad-
junkt u Hlavního telegrafního 
úřadu v Praze. Pracoviště měl 
na Ruzyňském letišti s ubyto-
váním v bloku C, dveře číslo 
55. V Praze bydlel ještě v pod-
nájmu na adrese Havlíčkova 
37, Praha XI. - Žižkov. Po oku-
paci republiky se zapojil 

do odboje v ilegální odbojové organizaci Obrana národa. Společně s Janatou vyráběli pro potřeby organi-
zace na podzim v roce 1941 radiové přijímače a vysílače. Součástky pro stavbu vysílačů, které plánovali 
používat na kmitočtu 7 MHz, financoval poštovní rada Johann Weil a nechal je objednat ve větším počtu 
u firmy Elektrotechnický závod a mechanika Očenášek. V objednávce byl požadavek na urychlené dodání 
součástek, proto firma Očenášek zapojila do jejich výroby další elektrotechnické firmy, Antonín Josef Do-
seděl a Eduard Prokop. Bohužel, obě posledně jmenované firmy poslaly o tom hlášení gestapu a firma 
Eduard Prokop na závěr svého udání ze dne 20. července 1942 dokonce servilně napsala pozdrav Heil 
Hitler. Po tomto upozornění se gestapo zaměřilo na výrobce radiostanic a Spálenský byl zatčen již 22. čer-
vence 1942. Jeden vysílač měl uschovaný u strýce na faře v Dražicích 
u Tábora. Věděl o tom pouze jeho kamarád V. Hlaváček, který při výslechu 
nic neprozradil a zachránil tím životy jejich příbuzných. Bohužel byl také 
uvězněn a zemřel ve vězení v roce 1944. Zdeněk Spálenský byl postupně 
vězněn na Pankráci, v Terezíně a Drážďanech, kde jej odsoudili na osm let 
káznice. Nakonec se dostal do káznice Gräfentonna v Durynsku, odkud se 
vrátil 1. června 1945 do Prahy s podlomeným zdravím. Po neúspěšném 
léčení zemřel 29. září 1945 v Motolské nemocnici v Praze a je pohřben v Tá-
boře na hřbitově v Klokotech. Jeho jméno je uvedeno na pomníku obětem 
okupace v obci Dražice u Tábora. (Obrázek: Vysílač vyrobený pro Obranu 
národa.) Zdroj: Archiv bezpečnostních složek v Praze, Kronika obce Dražice, AMA magazín, číslo 2/1995, 
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OK1LU - Josef Langmüller, pochází z Podolí u Tábora, Praha, Ostrov nad Ohří, narozen v roce 1918. 

V roce 2014 byl nejstarším 
žijícím koncesionářem 
v Čechách. Koncese v roce 
1947, v padesátých letech 
zrušena, později obno-
vena. Od roku 1932 stavěl 
různá vysílací, přijímací a 
jiná radiotechnická zaří-
zení, od roku 1937 vysílal 
UNLIS. Byl aktivní jak 
na KV, tak na VKV pás-
mech, pravidelně se zú-
častňoval PD. V roce 1960 
dosáhl čs. rekord při QSO 
s OK1KEP v pásmu 
1,25 GHz a v roce 1961 
světový rekord při QSO 
s OK1KAD v pásmu 10 
GHz. V roce 1947 vyhrál 

závod Memoriál Pavla 
Homoly, OK1RO. Podí-
lel se na založení radio-
klubu OK1KAD v Ost-
rově nad Ohří. Odpra-
coval spoustu hodin při 
výstavbě TV regionál-
ního vysílače na Klí-
novci. Osobně znal 
všechny předválečné 
pražské koncesionáře. 
V roce 2013 měl při pří-
ležitosti životního jubi-
lea značku OL95LU. 
Jeho syn má koncesi 
OK1CLU. 
               Životopis poskytl OK1LU 
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OK1LU při PD 2010 na Plešivci 
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OK1MQ - Rudolf Laifr, 
Soběslav, Praha, narodil se 
v roce 1907, vykonával 
funkci ředitele učňovské 
školy, koncesi měl od roku 
1947.  QSL lístek je za QSO 
v roce 1948 s OK1WY.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OK1QS - Jiří Stoklasa, 
Hlasivo u Tábora, Bělá 
nad Radbuzou, Postřekov, 
narozen v roce 1926, SK 
2013, koncese v roce 
1947. S výukou telegrafie 
začal v Táboře pod vede-
ním OK1LZ. Celý život pra-
coval jako učitel. 
                        Životopis poskytl OK1QS 
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OK1WJ - Jindřich Sázavský, původní jméno Wasserbauer, Jičín, Tábor, narodil se v roce 1908, SK 

v roce 1984, koncesi měl 
od roku 1947. Vlastnil v té 
době kvalitní přijímač Ha-
licrafters  SX42. Vysílal na 
KV včetně pásma 52 MHz. 
Sloužil v armádě jako voják 
z povolání, technik u spo-
jovacího vojska. Byl velmi 
odpovědný, náročný 
na podřízené, ale spraved-
livý. Měl přezdívky „že-
lezný dědek“, kvůli 
vyššímu věku oproti ostat-
ním, a „gromkogovoritěl“, 
protože mluvil dost hla-
sitě.  QSL lístek je za QSO 
v roce 1948 s OK2DM.      

OK1QR - prap. SNB 
František Drs, Mezná 

okres Tábor, Homole 
u Českých Budějovic, na-
rodil se v roce 1912, kon-
cesi měl od roku 1948. QSL 
lístek je za QSO v roce 
1948 s OK1VR.  
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OK1QY - Josef Janovský, Bechyně, Havlíčkův Brod, narodil se v roce 1930, SK v roce 2012, koncesi měl 

asi od roku 1948. Zaměst-
nán byl jako voják z povo-
lání, spojař na letišti v Be-
chyni a předtím v Havlíč-
kově Brodě. QSL lístek je 
za QSO v roce 1964 
s OK1GN.   

 

 
 

 

 

 

 
 

OK1AJT - Jaroslav Tůma, 
Tábor, Drhovice u Tábora. 
Koncesi měl od roku 1948. 
QSL lístek je za QSO v roce 
1949 s OK1WY.   
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OK1ANK - Karel Krbec, Praha, Tábor, narodil se v roce 1909, SK v roce 1981. Koncesi měl od roku 1949 

a v té době začínal 
vysílat v pásmu 
50 MHz. V roce 1952 
pracoval jako řídící 
stanice v síti 
s OK1OTA a ex 
OK1CI při pochodo-
vém cvičení pořáda-
ného v Táboře 
pro středisko pracu-
jícího dorostu ČSD.  
V roce 1953 již vysí-
lal také v pásmech 
3,5 a 7 MHz. Od roku 
1954 jeho aktivita ve 
vysílání klesá kvůli 
funkcím zastávaným 
ve Svazarmu. Po-
stupně byl tajemní-

kem, hospodářem a náčel-
níkem Ústředního radio-
klubu, pracoval jako před-
seda komise při zkouškách 
na koncese a zasedal v re-
dakční radě časopisu Ama-
térské rádio. Vzhledem 
k tomu, že se dlouhou 
dobu nedostal k vysílání, 
tak se v roce 1980 vzdal 
koncese. Od Svazarmu ob-
držel čestný odznak 1. a 
2. stupně „Za obětavou 
práci“. Na obrázku je 
ve svém HAM SHACKU. 

                                    AR 1/1982 



Strana 34 

OK1SJ - Jaroslav Salajka, Se-

zimovo Ústí, narozen v roce 
1926, SK 2013, koncese v roce 
1950. Po ročním  studiu na tá-
borském gymnáziu se vyučil sou-
stružníkem u Bati a maturitu do-
dělal ve Zlíně. Vojnu odsloužil 
v Benešově u Prahy a tam na-
vštěvoval radioamatérský krou-
žek. Byl vedoucím operátorem 
kolektivní radiostanice OK1KKU. 
Od ÚV Svazarmu obdržel zlatý 
odznak „Za obětavou práci“. 
Pracoval jako mistr v Kovosvitu 
v Sezimově Ústí.      

OK1PD, 7G1A - Ing. Josef Plzák, CSc., Černovice u Tábora, Praha, 

narozen v roce 1931, koncese od roku 1951. Vystudoval obor slabo-
proud na ČVUT v Praze s červeným diplomem. Pracoval ve výzkumném 
ústavu ministerstva vnitra. Byl vedoucím týmu, který vyvinul první po-
válečnou agenturní stanici Pluto a rozpracoval projekt digitálního agen-
turního systému Syrius. V roce 1959 byl vyslán jako slaboproudý expert 
do Guineje, kde kromě jiného vytvořil KV komunikační systém a vedl 
školu radiových operátorů. Během služebního pobytu v Guineji vysílal 
jako 7G1A, v té době to byla vzácná země DXCC. Dvakrát s touto znač-
kou zvítězil v CQ WW DX Contestu a dvakrát skončil druhý. V roce 1959 
ho ARRL vybrala za amatéra roku. Zúčastnil se řady radioamatérských 
expedic, nejvýznamnější z nich byla v roce 2001 T32RD na ostrov Kiriti-
mati ve východním Kiribati. Později přešel do Výzkumného ústavu 
pro sdělovací techniku, kde pracoval jako vedoucí vědecký pracovník a 
podílel se na vývoji přístrojů kosmické komunikace. V roce 1968 se stal 
předsedou přípravného výboru organizace radioamatérů nezávislé 
na Svazarmu. V době takzvané normalizace mu byla odebrána koncese, 
v roce 1972 přišel o vědeckou hodnost a byl dodatečně degradován. 
V roce 1990 byl rehabilitován, byla mu obnovena koncese a pracoval 
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ve funkci ředitele rádiového pracoviště MV. I v důchodu pokračuje v odborných přednáškách a publikační 
činnosti.                                                                                                                                                    Životopis ověřil OK1PD 
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OK1UR - František Šimák, Tábor, narozen 1926, SK 2014. Koncesi získal v roce 1951, po několika le-

tech se jí vzdal. Pracoval 
jako lakýrník, malíř písma. 
QSL lístek je z roku 1951 
pro SWL OK3-8549.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ex OK1CI - Josef Cikán, 
Tábor, narodil se v roce 
1921, SK asi v roce 1995. 
Rád se zúčastňoval Polních 
dnů s OK1KTA na kótě 
Svidník. Pracoval jako 
technik rozhlasu po drátě. 
QSL lístek je za QSO v roce 
1952 s OK1WY. 
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OK1WAB - Václav Nemrava, Tábor, naro-

dil se v roce 1921 a SK 1998. Od školních let jej 
zaujala radiotechnika. Prodělal vývoj od rozhla-
sových přijímačů, zesilovačů, měřící techniky, 
k televizi a polovodičové technice. Na začátku 
padesátých let minulého století se stal členem 
ČAV s číslem RP 6341. Od počátku se pravi-
delně zúčastňoval VKV Polních dnů. V roce 
1956 získal VKV koncesi se značkou OK1VAB, 
kterou kvůli možnosti vysílat také na KV změnil 
na OK1WAB. V jižních Čechách byl průkop-
níkem ve vysílání na VKV, zejména v pásmu 
10 GHz. Navždy se zapsal do historie navázáním 
prvního spojení z Československa se zahraničím 
v pásmu 10 GHz, a to 12. 12. 1976 s OE3WLB/3, 
29. 1. 1978 s DM2DPL/P a 29. 4. 1978 
s DL6MH/P. Při organizování soutěže v honu 
na lišku proslul vtipným ukrytím lišky v kočárku. 
Aktivně pracoval v propagačním odboru 
okresní sekce radia a jako instruktor v kroužku 

radia při n. p. Silon. Pomá-
hal zavádět příjem televize 
ve svém okolí. Byl výborný 
konstruktér, vyráběl TV 
antény a předzesilovače, 
prováděl opravy TV 
přijímačů. V depu ČD zřídil 
závodní rozhlas a podal 
několik zlepšovacích ná-
vrhů, například na odstra-
nění netěsnosti a úpravu 
odpadového potrubí 
nafty. Vynalezl přístroj 
Prefametr pro měření 
úrovně zrání betonu, se 
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kterým se zúčastnil i mezinárodních výstav. Povoláním byl strojvůdce parních, motorových a elektrických 
lokomotiv. Vystudoval při zaměstnání elektrotechnickou průmyslovku. Celý život zasvětil radioamatér-
skému koníčku. Jeho dva synové také získali koncese se značkami OK1ANV a OK1JIH. Měl zálibu také ve fo-
tografování a rád pracoval na své zahrádce. Bohužel, v období normalizace mu byla koncese zrušena 
za osobní kontakty se zahraničními radioamatéry, ale později mu byla vrácena.  

OK1ANV - Ing. Václav Petrů, původním jménem Nemrava, Tábor, Praha, narodil se v roce 1942, kon-

cese od roku 1963. Jeho hlavní 
zálibou bylo vysílání Na VKV pás-
mech a technická činnost. Praco-
val v podniku Letov, Aero VZLU 
ve vývoji a zkušebně. 

 

 

 

 

 

 

 

OK1JIH - Jiří Nemrava, Sezimovo Ústí, narodil se v roce 1945, SK 2014. Koncese 

od roku 1979. Zajímal se hlavně o stavbu různých radiotechnických zařízení a vysílal 
převážně na VKV. Měl více zálib, patřily mezi ně auta a závodní střelba.  V roce 2012 
byl druhý v ČR ve střelbě ze sportovní vojenské pušky. Pracoval v táborském pod-
niku Silon, jako mistr při výrobě chemických vláken a podal tam kolem 180 zlepšo-
vacích návrhů. 
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OK1ABO - Bohuslav Špalle, narodil se v Sedlci v roce 1919, SK 1985. Byl zkušeným elektrotechnikem.  

Ze začátku používal inkurantní zaří-
zení EK10, EK3 a italský přijímač Du-
cati. Později si většinu zařízení kon-
struoval sám. Jeho tranzistorový přijí-
mač se v té době vzhledem i funkč-
ností plně vyrovnal japonským přijí-
mačům. Postupně přešel na VKV 
pásma, často jezdil na motorce BMW 
vysílat na 144 MHz z kopce Pohnání 
u Tábora. Výrazně se podílel na me-
chanické konstrukci antén a antén-
ních filtrů převaděče OK0G a také za-
řízení pro pásmo 10 GHz, které vyro-
bil OK1AEX, nyní OK1CI. Ke konci 
života rád vysílal přes VKV převaděče. 
Vyučil se strojním zámečníkem, byl vynikající soustružník a frézař. Jeho výrobky měly perfektní vzhled. 

Před válkou stavěl 
s bratrem letadlo 
„Blecha“, ale když 
začala válka, musel 
ho zlikvidovat, zbyla 
mu na památku 
pouze ručně vyro-
bená vrtule. Byl 
vášnivým motoris-
tou, v mládí závodil, 
později se věnoval 
restaurování starých 
aut a motocyklů. 
Jeho dalším koníč-
kem bylo fotografo-
vání a zpracování fil-
mového materiálu. 
Pracoval v podniku 
PAL jako technik 
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na zkušebním motoru, kde měřil a zkoušel zapalovací svíčky. Podal řadu zlepšovacích návrhů pro servisní 
a testovací měřící techniku, kterou PAL vyráběl.  

OK1XT - Jiří Kupka, narodil se 5. 7. 1925 v Hlavňovicích, v okrese Klatovy, SK 17. 3. 2014. Pracoval jako 

klempíř. Ve 14 letech projevil zájem o radiotechniku. V roce 1939 postavil svůj první radiový přijímač a 
vysílač. V roce 1946 se zúčastnil radioamatérského kurzu, který organizovali členové táborské odbočky 
ČAV, a získal osvědčení radiového posluchače - RP. Povolení k vysílání se značkou OK1XT obdržel v roce 
1958. V  táborském radioklubu cvičil brance, zúčastňoval se polních dnů VKV a pomáhal s organizací růz-
ných akcí radioklubu. Společně s OK1WAB se podílel na pořádání celostátních závodů v honu na lišku v Tá-
boře, Harrachově, a také na dalších místech. V období 1953 až 1967 vedl radioamatérské kroužky na ško-
lách, ve kterých se podařilo vycvičit několik mladých radioamatérů s koncesí pro mládež, která měla prefix 
„OL“.  Z domova vysílal převážně v pásmu 80 m. Zúčastňoval se také výstav radiotechnických výrobků, 
například s kapacitním spínačem. Místním radioamatérům nezištně pomáhal s mechanickými konstruk-
cemi pro radiotechnická zařízení. Od roku 1960 do roku 1968 byl vedoucím operátorem radioklubu 
OK1KTA. Svými vzpomínkami výrazně přispěl ke zpracování kroniky táborských radioamatérů. V poslední 
době měl radiostanici YAESU FT-450 a občas se zúčastňoval nedělních táborských radiových kroužků 
v pásmu 80 m. Byl to džentlmen s kladnými povahovými rysy předválečného amatéra vysílače. 
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OK1APL - Jan 
Richtr, Tábor. Další 

údaje nebyly k dispo-
zici. QSL lístek je 
za QSO v roce 1966 
s OK1AKD. 

 

 

 

 

 

 

OK1VBQ  -  Rudolf Plocek   Konstruktér, a v jakémsi mezičase také učitel strojírenských předmětů 

na odborném učilišti. 
„Každej sme jinak blázen!“ To byla původně poslední věta. Ale nakonec?? 
... nakonec jsem jí dal na začátek. Vždyť si jí, nakonec, může na začátku 
vyložit každej po svým!! (Podobenka z roku 1957) 
Protože můj životopis nemůže být jen o radiu, to by ztratil  všechny sou-
vislosti a onen „říz“, který měl a ještě před koncem života má. Bude se 
někomu zdát dlouhý. Jenže mně je teprve 84 let a za tu dobu toho někdo 
prožije hodně, a jiný zase hodně - málo. Možná také, že se někomu nebu-
dou líbit některé jeho části. Ale tak to bylo a jinak to nikdy už nebude!!! 
Prý, když jsem se narodil 24. března 1931 v domě č. p. 12, na Žižkově ná-
městí v Táboře leželo 40 cm sněhu. No, a od té doby jsem Táborákem. A 
možná, že mně ten sníh tady přimrazil do konce života. Ze svého města 
jsem odešel pouze dvakrát. Do Zlína, abych se tam učil u Bati strojním zá-
mečníkem, a pak nedobrovolně, abych v devíti místech po Čechách radostně plnil svou nejčestnější po-
vinnost občana lidově demokratické republiky, když jsem byl povolán „do zbraně“ - jak se tehdy říkalo. 
Po dvou létech učení ve Zlíně jsem udělal zkoušky do Mistrovské školy strojnické v Sezimově Ústí a tím se 
vrátil domů. V roce 1951 jsem byl vyučen a měl absolvovanou výše jmenovanou školu. To ještě byla škola 
Baťova, ale pokračování těchto škol tehdejší režim zrušil.  
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Můj další život značně poznamenala nemoc, která byla v té době zatím málo známá. Později jí pojmenovali 
jako infekční žloutenku. Po 11 měsíční pracovní neschopnosti mi vyřizovali invalidní důchod, což se mi 
vůbec nelíbilo. Jednadvacetiletý důchodce - to mi připadalo trochu divné. A tak jsem se šel poradit se svým 
bývalým třídním učitelem a tehdy již ředitelem Kovosvitu, Šavarou. Navrhl mi, nechtěl-li bych jít pracovat 
na zkrácenou pracovní dobu do konstrukce. To se mi velmi líbilo, protože konstrukce strojů, to byl vždy 
můj sen. Jako dvanáctiletý jsem začal stavět modely letadel, V 15 letech jsem dostal od rodičů první mo-

delářský motor. Teh-
dy 180 Kč bylo dost 
peněz. Ke konci prv-
ního ročníku učení 
jsem požádal učitele 
kreslení, zda mohu 
nakreslit sestavu to-
hoto motor-
ku  -  můžeš, ale 
z druhé strany sešitu 
- nevěřil, že to 
dokážu.  
A teď jít pracovat 
do konstrukce - to 
jsem z nadšením 
bral. Jenže při mém 
tehdejším zdravot-
ním stavu pracovat 
od 8 do 13 hodin, to 
byl výkon, po kterém 

jsem celé odpoledne ležel. Po roce mi bylo už lepší a začal jsem pracovat 7 hodin. V konstrukci jsem potkal 
Jardu Salajku, OK1SJ, ten mně ukázal vysílací zařízení kolektivky v Sezimově Ústí, a já už byl chycen a ztra-
cen.  
A můj radioamatérský začátek? To byl bateriový, vlastnoručně vyrobený superreakční jednoelektronkový 
přijímač na 56 MHz a poslech Polního dne 1953 od 5 ráno asi do 9 hodin, než se mi vybily baterky, 
z trigonometrické věže na Hýlačce. N e l z e  popsat tu radost, že to chodí, a že jsem slyšel stanice ze 
Šumavy, Vysočiny, Brd, a co já už vím odkud, po těch létech.  
To už mi bylo 22 let a já byl už u třetího odvodu ke službě vlasti v naší  lidově demokratické armádě. Měl 
jsem sebou lékařská vysvědčení od profesora MUDr Hořejšího z Prahy, ke kterému jsem jezdil každých 
14 dní na prohlídky, protože jsem byl asi přece jenom „případ“, když to všechno zdravotní pojišťovna pla-
tila.  
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Jenže na vojenského „lékaře“ něco takového neplatilo (řídil se asi jako ve Švejkovi rakouskouherský felčar 
tím, že  „Das ganze tchechische Volk sind eine simulanten Bande“, tedy „Celý český národ je jedna banda 
simulantů“,  a vyřkl ono kouzelné slůvko „Tauglich“ -  schopen,  a já byl odveden s tím, že dietní stravování 
mi zařídí útvar, ke kterému jsem přidělen. No a tam potom když jsem se hlásil o dietu, tak na mně příslušný 
vojenský velitel nepříčetně řval, že s takovouhle drzostí se ještě nikdy nesetkal, že si na mně musí dát 
pozor a jak že se to vlastně jmenuju a že mě nechá zavřít, a když musím dodržovat dietu tak, že jsem neměl 
chodit na vojnu!!!  
Já doposud žil mezi lidmi určité duševní úrovně. Naprosto jsem nebyl zvyklý, aby mně někdo veřejně na-
zýval jmény hospodářských zvířat a hulákal na mně, že zaléhalo v uších. Takovýmhle chováním armádního 
důstojníka jsem byl naprosto otřesen. Zatím jsem nedovedl pochopit, že se takto vůbec může chovat člo-
věk. Natož člověk, který je velitelem armádního útvaru!! 
Ale to byl jen pouhý začátek. Podobných a ještě mnohem větších hulvátů z řad velitelského sboru jsem 
později na „vojně“ potkal mnoho. Ale to už jsem nebyl tak udiven, že je něco takového možné!!  
Dál jsem zjistil, že útvar, ke kterému jsem byl přidělen a nastoupil 28. října 1953, není vlastně normální 
vojenský útvar, ale  t á b o r   n u c e n ý c h   p r a c í, který se jmenuje Pomocný technický prapor (PTP), a 
že nastane 1. listopadu velká změna - začne se jmenovat Technický prapor (TP), že nastoupí noví velitelé, 
a ti že nám teprve ukážou, co je to vojna, že budeme potit krev a na kolenou je prosit, aby už nás konečně 
nechali, a takové blbě obvyklé vojenské řeči atd. atd. Ale 1. listopadu se ve skutečnosti nezměnilo vůůůbec 

nic - než že bylo odstraněno ono slůvko PO-
MOCNÝ.  Soubor velitelů  zůstal stejný, jen ho po-
sílil jakýsi nadporučík Růžička, který byl superar-
bitrován pro blbost od parašutistů, jak pravily 
jeho nárameníky. Tam už jeho činy zřejmě pře-
sáhly všechny únosné meze, tak musel být pře-
místěn. V táborech nucených prací se to asi jaksi 
vytratilo. Velitelé byli přesně takoví, jak je popsal 
Miroslav Švandrlík v Černých baronech. Ubezpe-
čuji čtenáře, že si vůbec nic nepotřeboval vymýš-
let, že popsal pouze syrové skutečnosti, které 
prožil. Já jsem se později, shodou náhod, sešel 

v jedné autodílně na stavbě letiště v Mimoni - a několik měsíců jsme spolu pracovali - s vojínem, který 
sloužil nějaký čas pod majorem Těraskym. Skutečně se mu tak říkalo. Když jsem potom četl Černé barony, 
tak jsem zjistil, že většinu popsaných příběhů znám z vyprávění tohoto soudruha vojína. Tedy vše je 
pravda. Bohužel - z těchto prožitků a z blbosti lidské se  s r a n d a  stává až teprve tehdy, když to všichni 
zúčastnění ve zdraví přežijí. Neboť chování a činy blbců jsou nepředvídatelné a nebezpečné. Když se to 
právě prožívá, tak jde mnohdy o vězení a o zdraví!! 
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Měl bych také mladším čtenářům, kteří nepamatují vládu jedné strany  (KSČ), připomenout, co to byly 
Pomocné technické prapory. Do nich byli odváděni drobní živnostníci, řemeslníci, zemědělci, a když už 
pro svůj věk by nebyli dostatečně výkonnou pracovní silou, tak jejich synové. Dále lidé nepohodlní 
komunistům, intelektuálové, profesoři, doktoři práv, doktoři medicíny (ale ti většinou pracovali 
na táborových ambulancích), faráři, inženýři, kteří většinou pro republiku odvedli kus pořádné práce. Já 
se například sešel s vedoucím inženýrem, který postavil elektrárnu v Kunčicích, a druhým, který postavil 
papírny ve Větřní, a když to dokončili, tak už je komunisté nepotřebovali - stali se jim politicky 
nepohodlnými - tak je zavřeli za odměnu do tábora nucených prací. Dále jsem tam byl se slovenskými 
Maďary a cikány, kteří neuměli slovo slovensky a nemohli sloužit v normálních posádkách, se sudetskými 
Němci, kteří válku prožili ve Wehrmachtu na evropských frontách. Protože z různých důvodů nebyli 
odsunuti do Německa, tak v roce 1953 dostali československé občanství a museli odsloužit dva roky 
v československé armádě. My jsme se tak dozvěděli, jak to ve skutečnosti bylo na frontách!  
Ve vojenském táboře nucených prací jsem se naučil „vojenskému umění“, jako je soustružník v autodílně, 
opravář stavebních strojů, dřevorubec na zasněžené Šumavě, kopáč kanalizačních stok, přidavač zední-
kům, a také pochodovat v sevřeném útvaru, vlevo v bok, vpravo v bok, čelééém vzad, plazením plížením 
až na mojí úroveň, poklusééém klus, a zpívat tři vojenské písně. (Ten, co nás důležitě honil po devítihodi-
nové pracovní směně po dvoře, byl v civilu kočím u státního statku - těrazky čatárom z povolání - což byla 
hodnost i na tehdejší dobu dosti neobvyklá. Blbec, který se radostí tetelil nad tím, že mu nárameníky daly 
moc nad lidmi. Lidmi? Vždyť na vojně se člověk stává vojákem  A podle odvěkého principu vojenství je 
potřeba z vojáka vytvořit výchovou, výcvikem a drilem nemyslícího tvora, který bude slepě vykonávat roz-
kazy svých velitelů a bude schopen bez výčitek svědomí na rozkaz i vraždit. - Vážený, třeba pohoršený 

čtenář mi laskavě promine. Ale tohle jsou myš-
lenky Alberta Einsteina).  
Dál možná čtenář namítne, že tyhle kapitoly 
nepatří do životopisu radioamatéra. Možná 
ne. Když já ale nedokázal odpustit do svých 
84 let, kdy jsem byl požádán, abych napsal 
svůj životopis, tomu komunistickému 
vojenskému felčarovi, poplatnému své době, 
že mi zničil tolik let života. 
Také jsme si celý tento prapodivně geniální 
„vojensko pracovní výcvik“, ošacení, stravu a 
důstojnický dozor  poctivě zaplatili. Z toho, co 
jsme si vydělali prací u příslušných vojensko ci-

vilních firem. Teprve mnohem později mi došlo, že jsem vlastně synem vykořisťovatele, který ve svém 
obchůdku vykořisťoval sám sebe, protože nikdy nepotřeboval žádného zaměstnance v tak velkém ob-
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chodě, jaký měl. A i když mu byl obchod tehdejším státním zřízením zabaven a s ním i dům našich příbuz-
ných, ve kterém tento obchod byl, tak já jsem přesto musel za něho odčinit dělnické třídě a komunistické 
straně tuto jeho vykořisťovatelskou činnost. Jako všichni synové podobných obchodníčků z Tábora. 
Když mě potom za 26 měsíců propustili do civilu, tak jsem si kromě draze nabytých životních zkušeností 
s chováním lidí v extrémních podmínkách vysloužil ještě poměrně těžký chronický zánět žlučníku. Byl to 
důsledek nedoléčené infekční žloutenky, se kterou mě odvedli na „vojnu“. Tato nemoc, pokud to čtenář 
nezná, se vyznačuje tím, že čas od času musíte navštívit nejbližší nemocnici, aby vás tam opět tak za 14 dní 
postavili na nohy. A potom, že místo řádné dovolené na zotavenou - jak se to nazývá - ještě rádi jedete 
do příslušného lázeňského ústavu na léčení. 
Když takovýhle život díky jednomu vojenskému, komunistickému felčarovi trvá několik let, tak hledáte 
každou radu, jak si pomoci, aby se to zlepšilo. Při jednom lázeňském pobytu mně ošetřoval jeden stařičký 
lékař, který chtěl podrobně popsat, jak žiju. Chodím do práce, kde 8 hodin převážně sedím a pak doma, 
protože se zajímám o radioamatérské vysílání, převážně zase sedím u vysílače nebo u letování součástek. 
A pak si nechal vyprávět, jak jsem den před štědrým dnem roku 1957 složil zkoušky na „koncesi“ a jak už 
jsem postavil tři vysílače na VKV a jeden 25 W na fone 80 m, a k tomu patřičné přijímače. Jak jsem stavěl 
vysílací a přijímací zařízení na řízení leteckého modelu, které nakonec chodilo, ale nikdy nebylo ve vzduchu 
pro váhu potřebných baterek k přijímači. Tehdy ještě nikdo ani nevěděl, že bude vynalezen transistor. Jak 
jezdíme na Polní dny a co to vlastně je a jak se navazují spojení. 
Asi ho to zajímalo. Protože tahle prohlídka trvala skoro 2 hodiny. Postupně mi začal tykat - vždyť byl tak 
ve věku mého dědy - a docela jsme si začali rozumět. A pak přišlo rozhřešení. „Tak hele, hochu, takle to 
dál nepude - ty se musíš začít hejbat, žádný léky ti nepomůžou, takle bys moh docela  brzo zahrábnout. 
Choď hrát tenis, nebo něco podobnýho. Neřikám, abys to radio nedělal, ale musíš trochu přibrzdit", a ještě 
plno dalších rad mi pan  doktor udělil.  
Zprvu jsem tomu moc nevěřil - něco tak jednodu-
chého! Ale zkusil jsem to. Sice ne tenis, 
ale  turistiku. Potom jsme v práci dali dohromady 
partu, a že si postavíme laminátové lodě - první v 
Táboře. A ten pohyb zabral. Byl jsem lepší. Za rok 
bylo postaveno 6 kánoí a trochu materiálu zbylo. 
Několik cest po řece už bylo za námi, a mě se to 
začalo líbit, mému žlučníku ještě víc. Navíc ve 
vodácké partě je samá sranda a samý vtip, kolem 
řek je nádherná příroda, a sjíždět jezy, to je 
dobrodružství, a když se „neuděláte“, tak i velká 
radost. Úplně něco jiného, než vážná 
radioamatérská sedavá činnost. Nám bylo 35, P A N 
lázeňský doktor měl pravdu (ještě teď se mu 
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klaním), můj žlučník se začal umoudřovat, frekvence návštěv nemocnic prodlužovat, a já pomalu odsouval 
radioamatérství na druhou kolej. I když, jak se dozvíte později, ne na věky - na rádio  se nedá zapomenout. 
Léta šla, kluci mi dorůstali, a bylo je už třeba naučit poctivě a dobře pracovat, aby se z nich stali slušní lidé. 
Já udělal druhou kánoi, ze dvou potom postavil rozkládací plachetnici - katamarán. Rozkládací proto, aby 
se dala přepravovat drahou. Auto jsem neměl a železničáři tehdy ještě unesli kánoi - dnes už jí neunesou! 
Potom byl na řadě motorový člun na vodní lyžování. To už mi mojí kluci vydatně pomáhali se stavbou. 
Na vodních lyžích jsme řádili několik let, než to téměř všude zakázali. Také jsme si postavili klasickou saunu 

pro pár přátel, kteří k nám chodili. 
Svoje syny se mi povedlo naučit poctivě praco-
vat. Všichni tři si postavili byty - naštěstí ne na-
jednou - to bych nestihl jim pomáhat. A já si po-
tom v zimě na lyžích zlomil nohu. Téměř rok 
jsem se belhal na berlích. Abych se nenudil, vy-
myslel jsem si malování obrazů. Asi nebyly špat-
né. S jedním jsem dokonce vyhrál jakousi 
okresní soutěž. A aby těch mých bláznovin ne-
bylo málo, tak jsme také měli 28 let včely.  
A najednou mi bylo 55, a při náhodné lékařské 
prohlídce mi lékař naměřil moc vysoký krevní 
tlak. Zjišťoval, čím to je, a přišel na cukrovku. 
Protože tuto nemoc neměl nikdo v širokém pří-
buzenstvu, tak několik lékařů usoudilo, že je to 
po chronickém zánětu žlučníku, který ale už 
tehdy zlobil jen málo. A zase jsme u toho vojen-
ského felčara!!!  
Do práce přišly první počítače z Tesly Bratislava. 
Měly téměř amatérské provedení. Klávesnice 
na krabici s procesorem, pevný disk nahrazoval 
výkřik tehdejší techniky - kazetový magnetofon, 

a monitorem byl televizní přijímač. K tomu patřila jehličková tiskárna na pás papíru vytahovaný z papírové 
krabice umístěné pod stolem, který toho zařízení byl plný. Moje srdce radioamatéra plesalo - to bylo něco 
- programy žádné - nikdo je nedělal. Museli jsme sami. A mohli jsme dokonce v pracovní době. Z těch 
lepších programů, které jsem vytvořil, vyjmenuji jen dva. Program na vyhledávání rozměrů již nakresle-
ných výstružníků a program na výpočet rozměrů kotoučových nožů. Nechme stranou vysvětlení, co je to 
kotoučový nůž - bylo by to složité. Když to dělal konstruktér klasickým způsobem, tak to trvalo asi 16 hodin. 
Počítač to po asi půl hodinovém zadávání potřebných hodnot spočítal za dvě a půl minuty i s výtiskem 
všech rozměrů. A to byl úspěch - tedy toho počítače. 
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Také v mých pětapadesáti létech mě vzal jeden známý - letecký modelář - na závody radiem řízených 
větroňů. „Rádiem řízených“ - to zdůrazňuji. Závodníci si svými stroji přistávali k „noze“, a ne, že by běhali 
kilometry za svými modely, jako já za mého mládí. A já když viděl, jací dědkové to dělají, tak jsem nemohl 
přenést přes srdce, že mezi nimi chybím. Žádného mladíka tam nebylo vidět. Jenže jsem rychle zjistil, že 
si to nemohou dovolit. A i proč tam chybí mladí.  Radiové řízení bylo totiž nehorázně drahé. A já jako 
konstruktér jsem k těm bohatším také rozhodně nepatřil.  Jednou mi jeden funkcionář  KSČ doslova řekl 
„To víš, soudruhu, kdyby za tebou byla vidět hromada vysoustružených dílců nebo vykopaná kanalizační 
stoka, tak to bychom tě mohli platit lépe. Ale za tebou??? Za tebou jsou než jakýsi počmáraný papíry. Tak 
se nediF." Moudro tohoto funkcionáře mi nepřísluší hodnotit… 
A už jsem byl zase  v tom vysílání. Kde ale sehnat peníze na Rx a Tx  a ovládací serva. Až náhoda pomohla. 
V jednom modelářském časopise byl německy napsaný inzerát, že dotyčný koupí historické modelářské 
motory. Měl jsem jeden z roku 1946. Běžel, ale už neměl výkon. Odpověď jsem napsal svou školní válečnou 
němčinou a poslal. Odpověď přišla dobrou češtinou, a co že bych za něj chtěl. Jeho žena byla Češka. Velmi 
nesměle jsem napsal, že kdyby to bylo možné, že bych potřeboval nějaké zařízení na ovládání modelů. Asi 
za 14 dní jsem dostal předvolání, abych se dostavil na celnici. Tam čekal nevrlý úředník nad otevřeným 
balíkem. Co to je. K čemu se to používá. Kdo vám to poslal. Asi jsem na všechny otázky uspokojivě odpo-
věděl. Vzal kus lepicí pásky. Zalepil jím vybudovanou díru do balíku a vyhodil mně i balíkem z celnice. Byl 
v něm vysílač, přijímač a dvě serva, Nějaké čokolády a cukroví 
pro děti. Něco takového jsem nečekal. Už jen proto, že jsem ještě 
motor ani neposlal. Nablýskal jsem ho a obratem pošty poslal.  A 
HURÁ, já měl ovládání modelů a už jsem stavěl větroň.  
Jenže - další potíž. Baterky pro přijímač. Balsa atd. atd. - tehdy ne-
bylo nic! - jen nadšení!! Následovalo několik větroňů vytahovaných 
gumou, potom větroně poháněné stejnosměrnými motory, atd.  
Potom přišla éra občanských radiostanic. A já už byl zase v tom!!  Po-
tom packet radio - a už jsem v tom zase lítal. V březnu 2000 jsem 
znovu složil radioamatérské zkoušky. Dostal jsem zpět svojí původní 
volačku a jelo to všechno dál. Převážně jsem pracoval s packet ra-
diem. Jenže hned v květnu 2000 jsem musel na operaci srdce. No 
přežil jsem to „ve zdraví“, a to mi už bylo 69. Postavil jsem ještě ně-
kolik adaptérů atd. Pohrál si z radiem ještě 10 let, a pak koncesi 
vzdal. Teď, když je mi teprve 84, tak už jen lítám na letiště lítat 
s modely. Abych měl alespoň vysílač v ruce! 
A je tady konec mého vyprávění! V něm musím složit veliké poděkování své předobré manželce, která 
s mužskou částí naší rodiny trpělivě snášela a snáší všechny naše blázniviny ... 
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OK1CI (ex OK1AEX) - Josef Albrecht, narodil se 

v Pacově v roce 1942. Vyučil se radiotelevizním opravá-
řem a vystudoval Střední průmyslovou školu elektro-
technickou se zaměřením na sdělovací techniku. 
Od 3. třídy základní školy v Pacově se stal členem radio-
kroužku při kolektivní stanici OK1KAN, kde jako ZO byl 
Jarda Doležal, OK1AFK (ex OK1AF), který připravoval 
členy kroužku ke zkouškám. Od dvanácti let byl držite-
lem vysvědčení RO VKV a RT II. třídy. Ke dni 24. 12. 1958 
získal koncesi OK1VEA a od roku 1959 se stal ZO 
OK1UAM v Pacově. Od 12. 4. 1959 je držitelem vysvědčení RO III. V roce 1961 složil doplňující zkoušku a 
získal tak koncesi se značkou OK1AEX. V roce 2005 požádal o změnu značky na OK1CI, pod kterou pracuje 
dodnes. Převážně se věnoval technice a provozu v pásmech VKV a KV od 50 MHz až 1296 MHz. Zařízení 
pro tato pásma si konstruoval sám. Aktivně se zúčastňoval VKV závodů jako je PD a dalších radioamatér-
ských soutěží a aktivit. V roce 1968 se stal členem radioklubu OK1KTA, kde se zúčastňoval akcí, jako spo-
jovací služby pro Automotoklub v Táboře, pro letecké navigační soutěže pořádané Aeroklubem Tábor. 

Současně spolupracoval 
s radioklubem OK1KSF 
v Holubově, kde se opět 
aktivně podílel společně 
s manželkou Zdenou, 
OK1DZA, na akcích pořá-
daných radioklubem 
OK1KSF. V roce 1974 zkon-
struoval převaděč OK0G. 
S mechanickými částmi 
mu pomáhal Bohouš  
Špale, OK1ABO. Převaděč 
instalován na kótě Svidník, 
později přemístěn na Libín 
u Prachatic a závěrem 
na kótu Kleť u Českých Bu-
dějovic. Současně se staral 
o údržbu převaděče. 

Po instalaci na Kleť převzal péči o převaděč Jiří Pešl, OK1APG. Od roku 1976 až do roku 1979 se aktivně 
věnoval konstrukci zařízení pro pásmo 10 GHz, opět za pomoci OK1ABO. Podařilo se navázat řadu spojení 
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se zeměmi DL, DM, HG a OE. V roce 2002 konstruoval a uvedl do provozu APRS nód s volacím znakem  
OK1KTA-2 na kótě Hýlačka, kde je v provozu dodnes. Při pobytu v NDR vysílal pod značkou DM9AEA. 
V roce 1987 pracoval na ZÚ v Nigerii v městě Lagosu. Zde mu byla vystavena licence se značkou 

OK1AEX/5N0 a současně 
se stal členem Nigerian 
Amateur Radio Society La-
gos. Při pracovním pobytu 
v Rakousku na ZÚ ve Vídni 
a po složení předepsaných 
zkoušek obdržel licenci se 
značkou OE1JAA. Do roku 
1990 používal zařízení 
vlastní konstrukce. V po-
slední době používá radi-
ostanici KENWOOD TS-
940S, YAESU FT-857 a 
YAESU FT-736  a pro mo-
bilní provoz na VKV MO-
TOROLA  GM-300. Antény 
používal směrové 
pro pásma 2 m, 70 cm a 

23 cm, které byl donucen správcem domu demontovat. 
Takže mu zůstal pouze dipól pro 80 m…   

OK1DZA - Zdenka Vlčková-Albrechtová, narodila 

se v roce 1949 v Plané nad Lužnicí u Tábora. Vystudovala 
Střední průmyslovou školu v České Třebové a pracovala 
jako výpravčí vlaků, později jako celní deklarant. O radio-
amatérství se začala intenzivněji zajímat od roku 1974. 
V roce 1978 po složení zkoušek obdržela koncesi s vola-
cím znakem OK1DZA  třídy „C“. V roce 1979 složila 
zkoušku na operátora třídy „B“. Tento volací znak 
používá do současné doby. Od roku 1976 je členkou ra-

dioklubu OK1KTA, kde se zúčastňovala některých akcí, pořádaných tímto klubem. Též se zúčastňovala akcí 
pořádaných radioklubem OK1KSF v Holubově spolu se svým manželem OK1CI. V roce 1987 zažádala o po-
volení vysílání v Nigerii. Byl jí přidělen volací znak OK1DZA/5N0 a současně se stala členkou Nigerian Ama-
teur Radio Society Lagos.  Při pracovním vyslání do Rakouska na ZÚ ve Vídni v roce 1991 po složení 
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předepsaných zkoušek obdržela licenci se značkou OE1YVC. Nyní používá zařízení společně se svým man-
želem OK1CI.  
 

 

OK1AER - Tibor Hallo Narodil se v roce 

1935, SK 1997, koncesi získal v roce 1959. Po absolvování Spojovacího učiliště působil v Táboře jako voják 
z povolání - spojař a aktivně se za-
pojil do činnosti radioklubu 
OK1KTA. Jeho hlavní zálibou byla 
technická činnost a vysílání na VKV. 
Rád se zúčastňoval s OK1KTA 
Polních dnů na VKV. Byl zvyklý pro-
mýšlet a tvořit technické věci 
do pozdních nočních hodin. 
Při stavbě zařízení pracoval velmi 
pečlivě, dlouho zvažoval různé 
varianty, než naletoval nové sou-
částky. Kromě jiného postavil 
kvalitní, plně tranzistorový 
transceiver pro pásmo 80 metrů a 
spojení, která s ním navázal, 
zapisoval místo do deníku 
na papírovou podložku na stole. 

HAM SHACK Zdeny, OE1YVC, a Pepíka,  
OE1JAA, ve Vídni, a jejich QSL lístek 
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Odůvodnil to tím, že se nehoní za provozními úspěchy, ale spojení používá pouze k přátelskému 
popovídání s kamarády a k výměně technických informací. Říkalo se o něm, že je chodící katalog, protože 
znal zpaměti parametry a zapojení většiny používaných elektronických součástek. Měl velmi dobrý pře-
hled o technických článcích, které byly uveřejněny v různé literatuře pro radioamatéry, a byl schopen ci-
tovat, kde je lze nalézt. V době FM převaděčů měl trvale zapnutý svůj transceiver a v libovolnou dobu 
komukoliv ochotně poskytl požadované technické informace. Jeho bývalá manželka Olinka měla také kon-

cesi se značkou OK1CAM.  

OK1CAM - Olga Pecherová, rozená Podhájská, narozena v roce 

1939, po těžké nemoci SK v roce 2013. Školení radiové operátorky ab-
solvovala v Nitře, pak byla členkou radioklubu OK3KFO 
v Topoľčanech. V roce 1959 získala koncesi se značkou OK3CAM. 
Vdala se za Tibora Hallo, OK1AER, který byl vojákem z povolání. V roce 
1960 s ním odešla do Tábora, kde žila do roku 1967. V táborském 
radioklubu OK1KTA zastávala krátce funkci odpovědného operátora. 
Po rozvodu se vdala za Ivana Říhu, OK1PR, a bydlela s ním v Písku. 
Nějakou dobu tam působila jako tajemnice okresního výboru Sva-

zarmu a měla na sta-
rosti radiový orientační 
běh a moderní víceboj 
telegrafistů. Po roz-
vodu s Ivanem se vdala 
za Pavla Pechera, 
OK1SM, a přestěhovala 
se z Písku do Nezvěstic. 
Když Pavel umřel a 
Olinka překročila věk 
70 let, odešla do ne-
zvěstického Domu klid-
ného stáří. I tam ak-
tivně vysílala CW 
na pásmech. Zdvih u 
telegrafního klíče měla 
značný, proto pod něj 
podložila callbook, aby 
v noci nerušila 
klapáním sousedy. 
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Na stěně měla mapu světa, na které si špendlíky s barevnými vlaječkami vyznačovala místa, se kterými 
měla spojení. Zelené praporky znamenaly snadné spojení a oranžové praporky taková spojení, při kterých 
se podle svých slov nadřela. I v posledních letech života se zúčastňovala radioamatérské činnosti a pravi-
delně jezdila na setkání jihočeských radioamatérů v autokempu Pražák u Vodňan. 
                                                                                                                                                         OK1NF: Radioamatér 6/2013 

OK1AK (ex OK1AKD) - Vlastimil Pejchal, narodil se 9. 4. 1938 v Jinošově okr. Třebíč. Již od školních 

let jej zaujala elektrotechnika a zejména radiotechnika. Vliv na to měl jeho dědeček, povoláním sice mly-
nář, ale jinak vášnivý konstruktér různých radiopřijímačů, pro které si dokázal ve své dílně vyrábět téměř 
veškeré součástky. Disponoval také velkým množstvím radioelektronické literatury a všemi časopisy, které 
v té době vycházely a které Vlasta zdědil. Během studia na gymnáziu (tehdejší JSŠ) v Třebíči měl příležitost 
dalšího praktického růstu díky strýci, který měl v Třebíči radioopravnu. Využíval každou volnou hodinu 

do odjezdu vlaku 
po vyučování, aby 
s velikým zájmem 
mohl u strýce pomá-
hat při opravách. To 
vedlo k tomu, že 
v posledních letech 
studia si doma zřídil 
skromnou dílničku a 
úspěšně opravoval 
rádia sousedům 
ve vsi i z okolních vsí. 
Po maturitě v roce 
1956 vzhledem 
ke skrovným finanč-
ním poměrům osmi-
členné rodiny ves-
nického učitele na-

stoupil do vojenského spojovacího učiliště v Novém Městě nad Váhem. Tam se záhy stal členem kolektivní 
stanice OK3KAS, posluchačem a rádiovým operátorem pod vedením věhlasného amatéra Jozefa Krč-
márika, OK3DG. Ve spolupráci s již zkušenějšími kolegy, jako byl Viktor Křížek, OK1XW, a Milan Šrámek, 
OK1ADR, se velmi brzy vypracoval na schopného operátora. Nezanedbával ale ani svoji konstruktérskou 
zálibu a během pobytu v OK3KAS si postavil přijímač s elektronkami RV12P200 a do karuselu zrušeného 
TornEb si zabudoval konvertor na všechna pásma. Po nástupu do služby ke 2. spojovacímu pluku Tábor 
v roce 1959 s tímto konvertorem a záhy získaným skvělým inkurantním přijímačem EL-10 se naplno pustil 
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do posluchačské práce. Jako posluchač exceloval v řadě KV závodů a v roce 1964 se stal v kategorii SWL 
Mistrem ČSSR. Na jaře 1964 složil zkoušky a získal koncesi s volacím znakem OK1AKD. S pomocí Jirky, 
OK1XT, který mu vyrobil chassis a skříňku, měl do měsíce postavený vysílač pro třídu C. Za rok již splňoval 
podmínky pro třídu B a v roce 1968 složil zkoušky na třídu A. Postupně používal přijímače R-311, Ducati, 
AR88 a Körting KST, k vysílání přibyly konvertory na vyšší pásma a několik koncových stupňů. V roce 1964, 
kdy se začalo politicky blýskat na lepší časy, se mu podařilo v kasárnách 2. spojovacího pluku zřídit kolek-
tivní stanici OK1KUH, jejímž byl zodpovědným operátorem. V této kolektivce se za krátkou dobu (po roce 
1969 v rámci normalizace musela být zrušena) zrodila řada výborných operátorů i techniků, jako Peter 
Martiška, OM3PA, Milan Rašík, OK1HAP, Ivan Kosíř, OK2MW, Ivan Říha, OK1PR, Václav Svoboda, OK1FAI, 
Jozef Masarovič, OM5TF, Petr Pick, OK1APY, Cyril Varinský, VE3LB, a další. Jednou z vlastností Vlasty vždy 
bylo zajímat se o vše nové a prakticky to vyzkoušet. Proto, jakmile byl u nás po roce 1990 povolen pro-
voz Packet Radio, ihned začal za pomoci Ing. Grečnera, OK1VJG, a Tomáše, OK1DXD, budovat první nód 
v Jižních Čechách. Zavedení Packet Radia jako předchůdce internetu znamenalo v této době pro radio-
amatéry značný pokrok. V BBS byla možnost získávat mnoho nových poznatků a vyměňovat si operativně 
zkušenosti jak z techniky, tak z provozu. Dále PR provoz umožňoval DX-manům spojení s DX clustery a tím 
aktuální přehled o situaci na pásmech. Vlasta nejdříve uvedl do provozu nód na střeše paneláku, kde byd-
lel, pod značkou OK1AKD-2 s malým dosahem. Jakmile získal koncesi na nód OK0NJ, vybudoval jej již 
za pomoci kamarádů z OK1KTA na Javorové Skále s propojením do OK a OE sítě. Ten jezdil několik let, 
za těžkých klimatických podmínek bylo náročné udržovat jej v provozu. Po vykázání z Javorové skály nód 
přemístil s kolektivem OK1KTA na kopec Hýlačka u Tábora, kde jej později spravoval Petr, OK1AYU. Během 
paketové éry se také Vlastovi podařilo v roce 1994 unikátní spojení provozem PR s americkým raketoplá-
nem ENDEAVOUR (W5RRR-1), které má potvrzené QSL. Pro provoz na KV si Vlasta postavil v roce 1980 
populární transceiver UW3DI s digitální stupnicí vlastní konstrukce. S tímto tcvrem úspěšně pracoval až 
do roku 1997, kdy si pořídil první tcvr YAESU FT757SX, který již umožňoval ovládání z počítače a provoz 
RTTY, se kterým hned po postavení interface začal pracovat. V roce 1999 začala pro Vlastu nová významná 
éra jeho radioamatérského života, když se objevily na pásmech nové druhy digitálních provozů, jako 
Hellschreiber a zejména PSK. Digitální druhy provozu jej plně zaujaly a intenzivně se jim začal věnovat. 
Spolu se Stanem, OK1AIR, se na přelomu století pohybovali v první desítce světového žebříčku v provozu 
Hellschreiber (HELL).  2. 1. 2001 byl přijat s pořadovým číslem 033 do prvního světového klubu PODXS 
070, který se zabýval výhradně provozem PSK, kde aktivně pracoval a získal řadu ocenění. Od 2001 založil a 
vedl rubriku Digimódy ve slovenském časopisu RADIOŽURNÁL až do roku 2006. Jeho praktické články, 
popisy různých programů a jeho praktické zkušenosti přivedly k provozování  digitálních druhů provozu 
řadu hamů v Čechách i na Slovensku. Vlasta také publikoval praktické články v několika číslech časopisu 
QRP klubu a souhrnný popis problematiky digimódů na dvou CD vydaných pod vedením OK1PD Českým 
radioklubem. Jeho články jsou dosud k dispozici i na webových stránkách, například klubu EPC-CZ, OK1CJB, 
DX klubu.                                                                                                                             Z  http://stranky-ok1ak.webnode.cz/o-mne/ 

http://stranky-ok1ak.webnode.cz/o-mne/
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OK1AD - Ing. Ladislav Polák, narodil se 17. 9. 1943 v Šoporni, okres Galanta, na Slovensku. Po matu-

ritě ve Vojenské 
škole Jana Žižky 
z Trocnova v Morav-
ské Třebové nastou-
pil do spojovacího 
učiliště v Novém 
Městě nad Váhem, 
kde se zúčastňoval 
radioamatérské čin-
nosti v radioklubu 
OK3KAS. V této 
době byl aktivním 
radiovým po-
sluchačem s číslem 
OK3-25046. V roce 
1963 složil radioa-
matérské zkoušky 
v Bratislavě a 

od 1. 2. 1964 získal koncesi OK3CIJ pro třídu „C“. Po nástupu ke spojovacímu praporu v Sušici, v okrese 
Klatovy, změnil značku na OK1CIJ. V Sušici založil radioklub OK1KWR, ve kterém se podílel na výchově 
několika výborných radioamatérů. Již 1. 
11. 1964 obdržel oprávnění třídy B a od 9. 
12. 1968 třídy A. V letech 1972 až 1976 ab-
solvoval vojenskou akademii v Brně a pak 
nastoupil na Vojenské velitelství v Táboře. 
Od 1. 6. 1981 změnil značku na OK1AD. 
Při výročích vysílal pod příležitostnými 
značkami OK30CIJ, OK6WW, OM1CIJ, 
OM0CIJ, OM6AD, a podílel se na vysílání 
stanic OK1KTA, OK5CSR, OK5SMS, OL2W a 
OL80OK. V roce 1996, 1998 a 2001 vysílal 
z ostrova Malta pod značkou 9H3WD, 
v roce 1999 z ostrova Mallorca jako 
EA6/OK1AD/P, v roce 2003 z Chorvatska 
jako 9A/OK1AD, a po rozdělení 



Strana 55 

Československa při pobytu na Slovensku vysílal pod značkou OM9AWD z Nových Zámků. Jeho hlavní záli-
bou je navazování QSO se stanicemi ve vzácných lokalitách světa, zejména se stanicemi na ostrovech 

v programu IOTA. 
Má potvrzeny 
všechny země DXCC. 
Nejraději vysílá CW 
provozem, věnuje se 
také RTTY a lovu DX 
v magickém pásmu 
6 m. Pravidelně se 
zúčastňoval OK-OM 
DX Contestu a OK 
RTTY DX Contestu. 
Podílel se na organi-
zování soutěže čes-
kých a slovenských 
radioamatérů při 10. 
a 20. výročí kulturní 
a společenské akce 
„Táborská setkání“. 

V časopisu Radioamatér publikoval několik článků o KV výkonových zesilovačích, anténních tunerech a 
o opravě továrních vertikálních KV vícepásmových antén. Ve spolupráci s OK1XU a OM3LU zpracoval 
Album QSL lístků čs. radioamatérů od druhé poloviny dvacátých let minulého století do konce roku 1952 
a s OK1XU historický sborník "Radioamatéři - oběti okupace v letech 1939 - 1945." Píše články o životě 
předválečných radioamatérů do časopisu Radioamatér - Radiožurnál a zpracoval Kroniku radioamatérů 
Táborska. V poslední době používá radiostanici Kenwood TS-590s, KV zesilovače výkonu s GU43b (700 W) 
a s GU74b (400 W), trapované 3 el. Yagi antény ECO od 14 po 28 MHz, 6 el. Yagi anténu pro 50 MHz. 
Pro spodní pásma 1,8 až 10,1 MHz má anténu „obrácené U“ o délce 70 m, napájenou symetrickou dvoj-
linkou a laděnou tunerem.  

OK1PJ - Jindřich Baštýř Narodil jsem se 22. 1. 1943 v Písku. Od mládí mě zajímala technika, již v zá-

kladní škole jsme s kamarády sestavovali první krystalky. Největší problém bylo obstarat sluchátka, která 
v té době stála kolem 70,- Kč, a to byl značný finanční obnos. V roce 1957 jsem začal studovat na Střední 
průmyslové škole v Písku. Tam jsem navštěvoval kroužek, ve kterém nás seznamoval s radiotechnikou 
prof. Vladimír Polesný, OK1KY. V roce 1959 jsem absolvoval kurz výuky telegrafní abecedy v OK1KPI, ve-
dený Antonínem Mourkem, OK1MO. Na závěr kurzu jsem obdržel vysvědčení radiového operátora - RO. 
V roce 1962 jsem začal studovat na strojní fakultě Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni. V té době 
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jsem docházel do radioklubu OK1KPL, který měl vysílací pracoviště na hradu Radyně. Studium jsem přeru-
šil na vlastní žádost a v letech 1962 až 1964 jsem sloužil vojenskou základní službu v Plzni. U útvaru byla 
kolektivka OK1KRQ, ze které jsem vysílal, když jsem měl čas. Po návratu do civilu jsem nastoupil do práce 
u Oblastní správy dálkových kabelů jako vedoucí a měřič údržbové čety dálkových kabelů Písek. V roce 
1964 jsem požádal o povolení k provozování vysílací stanice jednotlivce, zkoušku jsem složil u Františka 
Kloboučníka, OK1KC, na Ústředním radioklubu v Praze a povolení se značkou OK1PJ jsem obdržel 1. 10. 
1964. Postavil jsem si v té době obvyklý vysílač pro pásma 1,8 a 3,5 MHz. Zpočátku jsem měl problém 
s povolením pro postavení antény na domě, který byl uprostřed hlavního náměstí v Písku. Proto jsem na-
táhl anténu v zadním traktu mezi okolní domy. Zkoušel jsem vysílat také na VKV. Zúčastnil jsem se Vá-
nočního závodu 1964 z přechodného stanoviště mého známého OK1VFK. Od roku 1965 až do mého pře-
stěhování do Tábora 
v roce 1974 jsem byl 
členem výboru ZO 
radioklubu Svazar-
mu v Písku. V roce 
1969 jsem přešel 
na pracoviště zesilo-
vací stanice Písek 
jako technik. 
V tomto období 
jsem vysílal na KV i 
VKV z radioklubu 
OK1KPI a také 
pod svoji značkou 
OK1PJ. Od srpna 
1969 jsem působil 
jako náčelník radio-
klubu OK1KUQ 
při Střední průmys-
lové škole v Písku. 
V roce 1971 jsem obdržel čestný odznak Svazarmu. V roce 1974 jsem se přestěhoval do Tábora a zapojil 
se do činnosti v radioklubu OK1KTA. Krátce jsem tam vykonával funkci předsedy ZO radioklubu Svazarmu 
v Táboře. V dalších letech jsem se zúčastňoval klubové činnosti se členy kolektivky OK1KKU v Sezimově 
Ústí. V roce 2006 jsem se rozhodl ukončit radioamatérskou činnost a zrušil jsem povolení k provozování 
vysílací stanice OK1PJ. 
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OK1RF, OK1ALW - Ing. Jiří Pešta Narodil se 14. 4. 1945 v Soběslavi. Jeho zájem o amatérské rádio a 

letecké modelářství byl probuzen již na základní škole, kterou navštěvoval rovněž v Soběslavi. Amatérské 
rádio a radiotechnika zvítězily v roce 1959, kdy se stal registrovaným posluchačem se SWL číslem OK1-
6423. V té době začal pracovat jako RO z klubové stanice OK1KIG. První CW spojení navazoval na 80 m 
ze stanice zodpovědného operátora, kterým byl v té době Ing. Jaroslav Kolář, OK1PL. V roce 1960 začal 
studovat SPŠST v Praze v Panské ulici. Po maturitě byl přijat na ČVUT v Praze. První dva roky absolvoval 
v Poděbradech, v té době byl členem klubové stanice OK1KKJ. Studium na ČVUT ukončil v roce 1969. Svou 
vlastní radioamatérskou značku OK1ALW získal v roce 1964, a to až po několikeré návštěvě na MV (minis-
terstvo vnitra) a po několika rozhovorech s panem (soudruhem) Kloboučníkem. I v této době se stávaly 
zázraky, na MV úřadoval člověk s lidskou duší. Po absolvování ČVUT byl zaměstnán ve VÚZT (zdravotnické 
techniky) Brno na detašovaném pracovišti v Praze. Krátce po té byl povolán k nástupu na jednoroční vo-

jenskou službu. Po dal-
ším malém zázraku té 
doby byl změněn jeho 
povolávací rozkaz z ná-
stup služby v Košicích 
na nástup do ÚVN, 
Praha 6. Jeho vojenská 
služba se tímto změ-
nila na užitečnou čin-
nost, jeden rok se sta-
ral o servis lékařských 
přístrojů a vývoj ko-
munikačních a signali-
začních prostředků 
(propojení jednotli-
vých lůžek pacientů na 
pokoje sester). 
Po vojně se vrátil zpět 

do VÚZT. V době normalizace, kdy všechna malá detašovaná pracoviště v Praze byla označena za podhoubí 
kontrarevoluce, došlo i na likvidaci pražské pobočky VÚZT Brno. Nabídnuté převedení do mamutího pod-
niku na hliněných nohou (Chirana Modřany) nebylo akceptovatelné. Náhoda pomohla k nástupu do od-
dělení geofyziky v podniku Geoindustria. Pracovní náplní byl servis geofyzikálních měřicích přístrojů dove-
zených ze zemí za železnou oponou a vývoj nových měřících přístrojů. Nastupovala nová éra digitálních 
měřicích přístrojů a doba digitálního záznamu a zpracování naměřených dat. Po „Sametovém třesku“ 
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opouští po dohodě zaměstnání v Geoindustrii a zakládá svou vlastní firmu. Přichází zcela frenetické pra-
covní období. Po několika letech začíná na radioamatérské závodění zase zbývat více času a i prostředků. 
V roce 1994 uzrává těžké rozhodnutí, dochází ke změně volací značky. V závodech se začíná objevovat 
OK1RF a je poznat, že to s kratší značkou jde na CW rychleji. Vysílaní z prvního QTH stanice OK1ALW 
v Soběslavi se po elektrifikaci železniční trati stalo hororovou záležitostí. Hladina průmyslového rušení a 
šumu v domečku stojícím jen 80 m od železniční trati prakticky zcela znemožnila poslech na krátkých vl-
nách. Náhoda pomohla najít nové QTH asi 18 km na východ od Soběslavi. S partou kamarádů z pražské 
klubové stanice OK1KNH, podobně postižených, začíná budování nového anténního vybavení koncipova-
ného pro radioamatérské závody. Pro závody nepoužitelná značka OK1KNH se rychle mění na OK1KRG. 
Tato klubová stanice se stává, v té době s nezbytnou podporou Svazarmu, reprezentační stanicí ČSSR, 

které může v závodech pou-
žívat krátkou volací značku 
OK5R. Nová doba přináší i 
nové možnosti, OK1RF je 
v roce 1995 aktivní pod vo-
lací značkou ZC4C z U. K. 
Base na Kypru. Spolu 
s OK1RI jsou první v katego-
rii mimoevropských stanic v 
celosvětovém závodě WAE 
Contest. Dosažený výsledek 
je dalších několik let i rekor-
dem ve své kategorii. Jak ji-
nak, než náhoda, přivádí 
Jirku, OK1RF, do Portugal-

ska, do země na jihu Evropy a na břehu Atlantického oceánu, kde jsou podmínky šíření rádiových vln 
na krátkovlnných radioamatérských pásmech z celé Evropy snad nejlepší. S pomocí Jirky, OK2RZ, se podaří 
najít místo a možnost instalovat v jižním Portugalsku první jednoduché antény, samozřejmě určené 
pro radioamatérské závody na krátkých vlnách. Tak se nejdříve objevuje propůjčená volací značka CS7A. 
V roce 2006 je vydána portugalským telekomunikačním úřadem ANACOM licence s volací značkou CT1JLZ. 
Po nějaké době je vydáno ještě speciální povolení umožňující v závodech používat krátkou volací značku 
CS2C. Tato kapitola radioamatérského života přinesla Jirkovi, OK1RF, úspěchy, o kterých je možné 
ve střední Evropě jen snít. Zbývá ještě zmínit aktivity na VKV pásmech, především na pásmu 144 MHz. 
Nejdříve účast v Polních dnech, jen tak pro občasnou zábavu. Později vysílání a závody z upravené Š1203, 
napájení vysílacího zařízení z akumulátoru, postupně se počet akumulátorů začíná zvětšovat. Časem to 
dál akceleruje, ocelová buňka, dva nekotvené ocelové anténní stožáry přimontované k buňce, vše trvale 
nainstalováno na kótě Hůrka ve čtverci JN79KM, na závody se už vozí jen elektrocentrála. Volací značka 
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OK1RF se začíná objevovat na předních místech i v tabulkách VKV závodů. Průmyslové rušení a vysoká 
hladina šumu, to jsou faktory zcela limitující výsledky dosahované v závodech. I Portugalsko není těchto 
negativních dopadů industrializace ušetřeno. Nastává obdobná situace jako v Soběslavi, jen v trochu jiné 
podobě. Vysoká hladina průmyslového rušení začíná zcela pohlcovat slabé signály. Přichází těžké rozhod-
nutí, aktivitu na VKV dočasně ukončit. Veškeré vybavení instalované na Hůrce je demontováno a v sou-
časné době probíhá jeho znovuzrození na nové lokalitě v Portugalsku. Co říci o Jirkovi, OK1RF/CS2C, závě-
rem. V mládí propadl touze poslouchat slabé rádiové signály přicházející z celého světa, a v tomto HOBY 
soutěžit s ostatními účastníky podobného zaměření. Toto postižení, jak ukázal čas, je zřejmě neléčitelné.  

OK1XC  -  Josef Mikšátko. Narodil jsem se v roce 1948 v obci Žíšov u Veselí nad Lužnicí. Rodina bydlela 

v Příbrami, kde otec učil na středních školách matematiku a fyziku. Zajímal jsem se od mládí o elektrotech-
niku. V Příbrami bylo velice silné radioamatérské hnutí pod vedením Jardy Matouška, OK1BD. V roce 1959 
jsem získal posluchačské číslo OK-7078 a v roce 1963 osvědčení radiového operátora v klubu OK1KPB. 
V roce 1963 jsem nastoupil studium na SPŠE v Praze a tam jsem působil v OK1KSP a v OK1KUC. V tomto 
období byly již vydávány OL koncese pro mládež, od srpna 1965 jsem vysílal pod značkou OL1ADZ. 
V osmnácti letech jsem složil zkoušky na OK a od té doby mám značku OK1XC. Po průmyslové škole jsem 
dva roky studoval na ČVUT a působil i na místní kolektivní stanici. Po absolvování vojenské služby jsem 
nastoupil do státní 
služby, kde jsem 
působil v oboru 
telekomunikací. 
V rámci této služby 
jsem v letech 1985-
1988 pracoval 
v Mongolsku, kde 
jsem získal koncesi 
nejprve JT0XC, a 
později, po reorgani-
zaci amatérského 
místního hnutí, jsem 
byl na pásmech jako 
JT/OK1XC. V roce 
1992 jsem působil 
v USA ve Washing-
tonu, kde v té době 
nebyla reciprocita, a 
tak po složení zkoušek před komisí ARRL jsem dostal povolení jako KB3ASR a později jako N3RTX, 
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pod kterou při pobytu v USA vysílám dodnes. V roce 2001 jsem byl účastníkem expedice na Špicberky jako 
JW/OK1XC. V roce 2006 jsem uspořádal měsíční expedici do Mongolska k výročí osmi set let sjednocení 
mongolských kmenů Džingischánem a k padesáti letům navázání diplomatických vztahů s námi. Pro tuto 
expedici jsme získali speciální značku JT800OK. V roce 2014 jsem se zúčastnil expedice na ostrov Jersey 
pod klubovou značkou MJ0ICD a ve volných chvílích jsem vysílal jako MJ/OK1XC, MJ/OK1XC/m a též jako 
MJ/N3RTX/m. Posledních šestnáct let vysílám z malé obce Dráchov poblíž Soběslavi, kde se mi v současné 
době podařilo získat další dva mladé koncesionáře.  

OK1APY - Petr Pick Na-

rodil se v roce 1942, koncesi 
měl od roku 1965, v období 
normalizace mu byla zru-
šena, po roce 1989 si ji ob-
novil. K amatérskému vysí-
lání jej přivedl Ivan, OK1PR, 
v době jeho vojenské zá-
kladní služby v Písku a poz-
ději v Táboře další Ivan, 
OK2MW, ve vojenském ra-
dioklubu OK1KUH. V Táboře 
se spřátelil s Tiborem, 
OK1AER, a s jeho 

manželkou Olinkou, OK1CAM. Zde sloužil u spojovacího 
pluku jako rotný v další službě v letech 1964 až 1968, kdy 
odešel do civilu. Kromě činnosti v OK1KUH se zúčastnil 
v družstvu Středočeského vojenského okruhu celostátních 
soutěží RTO v Seči u Chrudimi, Letovicích, Hodoníně a Brně. 
Po odchodu do civilu pracoval v nemocnici a nyní jako 
důchodce pracuje ve firmě Tipsport, a.s., v Berouně. Věnuje 
se DXingu a podporuje přítelkyni OK2APY ve vysílání z chrá-
něných lokalit v rámci OKFF, jak je vidět na obrázcích. 
Zařízení používá IC706MKIIG, IC746 s MFJ971 a MFJ904H a 
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antény W5GI, W3DZZ, Bazooku pro 10 m, HB9CV pro 2 m a DL7KM pro 70 cm, všechny domácí výroby. 
Vysílá převážně CW, ale také SSB, RTTY a BPSK.   

OK1HAT - Jan Ryba, Sezimovo Ústí, narodil se v roce 1933. Členem ČAV byl od roku 1950, koncesi získal 

v roce 1968. Zúčastnil se všech Polních dnů od roku 1968 s táborským radioklubem. Vysílal převážně 
na 80 m a v pásmu VKV. Na OV Svazarmu pracoval nejdříve jako výcvikový instruktor, v období 1969 až 
1990 byl předsedou okresní rady radioamatérů v Táboře a 5 let byl v české ústřední radě radioamatérství 
za jihočeský kraj. Vyučil se mechanikem elektro - rádio ve firmě Pikhart v Táboře. V armádě absolvoval 
školení spojovacího mechanika. Krátce pracoval v Praze v Tesle Hloubětín ve vývoji a konstrukci. Od roku 
1958 vykonával různé funkce u VB a od roku 1964 až do odchodu do důchodu v roce 1990 sloužil u policie 
v Táboře jako spojovací technik.  
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OK1TQ - Ing. Josef Mocsi, narodil se 2. 2. 1949 v Moča v okrese Komárno na Slovensku. Radiotechni-

kou se začal zabývat už na základní devítileté škole. V 15 letech dostal evidenční číslo rádiového poslu 
chače OK3-22206. Na průmyslové škole strojnické v Komárně od druhého ročníku začal docházet na ko-
lektivní stanici OK3KGI do Slovenských loděnic. V roce 1967 se zúčastnil kurzu provozních operátorů 
v Nitře. V roce 1968 současně se získáním maturitního vysvědčení dostal i vlastní koncesi s volacím 

znakem OK3TAR. 
Po absolvování 

střední školy nastou-
pil do Vyššího letec-
kého učiliště v Koši-
cích. Radioamatér-
skou koncesi musel 
uvést do klidu. 
Po skončení letecké 
školy nastoupil 
do Bechyně jako pi-
lot letounu MiG 21. 
V tomto období šlo 
radioamatérské vysí-
lání do poza-
dí. K vysílání se vrátil 
aktivně až po získání 

vysokoškolského 
vzdělání na Vojenské 

akademii v roce 1978. Na začátku vysílal pod značkou kolektivní stanice OK1KUH. Po obnovení provozní 
praxe na kolektivní stanici znova zažádal o vydání soukromé koncese. Od roku 1979 se opět začala obje-
vovat značka OK1TAR na radioamatérských pásmech. K vysílání používal zařízení domácí výroby Atlas a 
UW3DI. V roce 1990 musel za prací do Staré Boleslavi a v roce 1992 do Prahy. V roce 1993 se přestěhoval 
do Prahy 8 - Čimic. Z Čimic pak vysílal 10 let. Vzhledem k omezenému prostou panelákového bytu si pořídil 
tcvr IC706MkII. Od roku 1998 používá volací značku OK1TQ. Od roku 2004 žije v Kostelci nad Labem v ro-
dinném domku. Ani v tomto prostředí nevlastní směrové antény. K vysílání na krátkých vlnách využívá 
zařízení TS-930S. Při amatérské činnosti využívá všechny povolené druhy provozu na krátkých vlnách. VKV 
a UKV pásma využívá okrajově. 

OK1IKM - Milan Koryčánek Narodil jsem se v roce 1938 na moravském Slovácku, nedaleko Uherského 

Hradiště. Na střední škole jsem měl dobrého učitele fyziky. Partu kluků, kteří čekali na vlak, zaměstnával 
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v kabinetu. Začali 
jsme provádět po-
kusy s krystalkami. 
Nedaleko byl vysílač 
Topolná, který vysí-
lal na dlouhých vl-
nách, a tak hrálo 
všechno, snad i 
okapy. Po válce ne-
bylo na vsi moc 
radiopřijímačů. V té 
době se dala sehnat 
sluchátka i nějaké 
elektronky. Dnes si 
nedovede nikdo 
představit, jakou ra-
dost jsme udělali ro-
dičům, když naše 
sluchátko na talíři hrálo. Do učení jsem chtěl jít na radioopraváře, ale osud rozhodl jinak. Nastoupil jsem 
do hornického učiliště v Opavě na důlního zámečníka. Tam byl opět vychovatel, který se s nadšením vě-
noval výchově žáků v radiokroužku. V prvním ročníku jsem postavil dvoulampovku Sonoreta a později 

superhet ze stavebnice Super 254. Bylo jasné, že to bude můj 
koníček na celý život. Po vyučení jsem nastoupil do nově vzni-
kajícího závodu ve Kdyni u Domažlic. Našel jsem si kamaráda, 
opraváře rádií, který jezdil do radioklubu OK1KDO v Domažli-
cích. Protože bylo v podniku několik zájemců o radioamatér-
skou činnost, založili jsme kroužek a získali koncesi se značkou 
OK1KNF. Jako nejmladší jsem dostal na starost výcvik dětí v ra-
diokroužku. Několik z nich časem získalo vlastní koncese 
pro vysílání. Jako konstruktér textilních strojů jsem jezdil 
po podnicích, se kterými jsme spolupracovali. Díky tomu jsem 
se později přestěhoval do Sezimova Ústí u Tábora. Zúčastňoval 
jsem se tam různých soutěží a závodů s radioklubem OK1KKU, 
který vedl OK1SJ. V roce 1962 jsem dostal přidělené číslo 
radiového posluchače OK1-12402. Osvědčení radiového 
operátora kolektivní stanice jsem získal v roce 1963 a koncesi 

se značkou OK1IKM v roce 1969. Značku jsem před několika lety neobnovil ze zdravotních důvodů.   
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OK1HBO - Josef Dutka, narodil se 13. 10. 1941 v Radimovicích u  Želce slovenským rodičům, kteří se 

během války odstěhovali na Slovensko a malého Pepu ponechali u kmotra v Čechách. Po ukončení základ-
ního vzdělání v Táboře nastoupil do učebního poměru v Broumově. V této době už projevoval velký zájem 
o rozvíjející se techniku, zkonstruoval různá rádia i ozvučení v kapele, kde později hrál na bicí. Základní 
vojenskou službu prožil v Prostějově jako parašutista a radista. Koncesi získal v roce 1969. Byl aktivním 
členem táborského radioklubu OK1KTA, zúčastňoval se Polních dnů a dalších radioamatérských soutěží. 

Současně jako radio-
amatér s koncesí 
pro vysílání vedl 
v Táboře kroužky 
mladých radio-
amatérů na radio-
stanicích vlastní vý-
roby. Léta pracoval 

u profesionálních 
hasičů, kde navíc 
prováděl servis 
rádiových přístrojů. 
S přibývajícím vě-
kem si pořídil radio-
stanice YAESU FT-
450, FT-950, a FT-
1000 MP Mark-V, 
včetně přídavných 

zařízení. Vysílal zejména módem PSK-31 a získal mnoho diplomů a ocenění od zahraničních radioamatér-
ských klubů. V posledních letech života si oblíbil vysílání z hradů, zámků a zřícenin. Vysílal a rozdával body 
z asi 40 lokalit a tím umožnil radioamatérům získat diplom „Hrady a zámky České republiky“. Česká tele-
vize natočila s Pepíkem, OK1HBO/P, krátký klip při vysílání z Javorové skály u příležitosti otevření bývalé 
poštovny přemístěné ze Sněžky. Podlehl doma zákeřné nemoci dne 31. 8. 2011 ve věku nedožitých 70 let.  

OK1PFH - Jan Drlík, narodil se 27. 7. 1953 v Brně.  Bydlel ve Velaticích u Brna. K radioamatérskému 

sportu ho přivedl francouzský film "Kdyby všichni chlapi světa...", který viděl v kině, snad v roce 1963. 
Příběh o záchraně nemocné posádky námořní lodi LUTÉCE plující ve Středozemním moři pomocí radioa-
matérů, v něm zanechal nesmazatelný dojem. Rozhodl se, že se stane radioamatérem. A nejen to, bude 
radiotelegrafistou na námořních lodích. Začal se usilovně zajímat o radiotechniku. V domácí knihovně na 
šel knihu C. G. Borisova "Mladý radioamatér" (Naše vojsko 1953). Z vraků rádiových přijímačů a z dostup-
ných součástek na trhu stavěl jednoduchá přijímací zařízení. Začal cvičit příjem a vysílání morse s použitím 
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provizorního home-made klíče a bzučáku. Zároveň jako samouk studoval angličtinu. V roce 1968 nastoupil 
do učebního poměru v n. p. TESLA Brno jako mechanik elektronických zařízení. Zde se seznámil s Otaka-
rem Halašem, OK 2 BRR, vedoucím operátorem kolektivní stanice  OK2KTB pracující z budovy n. p. TESLA 

Brno, a postupem 
času s dalšími členy 
této kolektivky. Stal 
se členem Svazarmu 
a bylo mu jako rádio-
vému posluchači při-
děleno číslo 18603. 
Získal přijímač EL10, 
postavil si jednodu-
chý konvertor 
na 80 m a 20 m.  Při-
pravoval se na zís-
kání koncese a záro-
veň ke státním zkou-
škám na federálním 
ministerstvu spojů. 
Při setkáních brněn-
ských radioamatérů 

se seznámil s Liborem Berkou, OK4PEN /MM, který působil jako radiodůstojník na lodích Československé 
námořní plavby. Od něho získal mnoho důležitých poznatků a informací pro státní zkoušky. Darovaný ko-
munikační přijímač Lambda 4 mu otevřel cestu do království lodního rádiového spojení. V roce 1971 získal 
koncesi, byla mu přidělena volací značka 
OK2PFH. Do nástupu vojenské základní služby 
v roce 1972 vysílal CW na 80 m pásmu s použitím 
jednoduchého TX s výkonem 25 W. Po ukončení 
základní vojenské služby došlo v jeho životě k zá-
sadním změnám, oženil se a založil rodinu. Stal 
se vojákem z povolání a působil jako instruktor 
speciálního rádiového spojení u paradiverzních 
jednotek zvláštního určení ČSLA. Svoji snahu stát 
se radiotelegrafistou u Československé námořní 
plavby zúročil úspěšným složením státní zkoušky 
v roce 1976. Získal Vysvědčení radiotelegrafisty 
2. třídy. Tento mezinárodně platný certifikát ho 



Strana 66 

opravňoval vykonávat tuto službu na všech námořních lodích a pobřežních stanicích světa. V letech 1977 
- 1982 působil v rámci ČSLA na ZVO Tábor. Zde se seznámil s Lacem Polákem, OK1CIJ (OK1AD) a dalšími 
táborskými hamy. V rámci svých časových možností pracoval na kolektivní stanici OK1KTA. V roce 1982 
byl převelen ze ZVO Tábor do Prahy. Zde, v místě svého bydliště v Praze 4 na Jižním městě, se podílel 
společně s dalšími radioamatéry na založení kolektivní stanice OK1KIQ při Domu pionýrů a mládeže. Podí-
lel se na výchově a přípravě mladých adeptů pro radioamatérský sport.  Aktivně se zúčastňoval akcí k pro-
pagaci radioamatérského sportu při ukázkách radiového spojení na různých společenských akcích, kterých 
se radioklub zúčastňoval a kde prezentoval svoji činnost. V současné době žije v Praze, stále se radioama-
térskému sportu věnuje.  Preferuje DX, používá zařízení ICOM IC 725A a jednoduchý GP. 

OK1AYU - Ing. Petr Draxler Narodil jsem se v roce 1957 v rodině zvěrolékaře a úřednice, takže záliba 

v elektronice a amatérském rádiu se mi podle všech předpokladů měla obloukem vyhnout. Kde se stala 
chyba, dnes už těžko zjistíme, ale určitě se na mně podepsaly oblíbené stavebnice Merkur Elektro, tehdy 
cenově dostupné elektrické vláčky a později dvě nepřekonatelné knihy Zdeňka Škody. Papírového elektri-
káře mi koupili rodiče někdy k desátým narozeninám a jistě toho pak mnohokrát litovali - nastříhané pa-
píry a staniol se staly každodenním koloritem našeho bytu, o skvrnách od Kanagomu na nábytku ani ne-
mluvě. Nicmén ě konstrukce jako papírová lampička, tlačítko či vypínač, opravdu fungovaly, a byl jsem 
chycen... Někdy v roce 1968 vyšel Šolim, já a tranzistory - dodnes považovaný za kultovní knihu mé radio-
amatérské generace. Kniha je to upovídaná a je v ní poměrně málo praktických návodů - jenže právě proto 
mám tuhle knížku dodnes tak rád. Časté inzeráty v rubrice Bazar na paketu mě utvrzují v tom, že zdaleka 
nejsem sám :-) Použitá konstrukční technika byla opět značně neortodoxní - součástky se spojovaly po-
mocí šroubků na prkénku. Zejména k tranzistorům to bylo dost necitlivé a občas nějaká ta noha upadla. 
Ale postavil jsem si takhle řadu zařízení včetně rádia, které hrálo na ferritovou anténu. Také uhlíkový mi-
krofon a zesilovač - račte se pokochat...  Klukovská touha mít vysílačku a vysílat si s kamarády mě v deváté 
třídě přivedla do radioklubu OK1KTA. (Mobily měly asi tak 20 let před datem narození a CB u nás naštěstí 
bylo zakázáno :-) Tam se nás sešlo asi pět podobných a přes zimu si nás vzal do parády Pepík, OK1HBO. 
Bez jakýchkoliv diskusí jsme se všichni naučili CW, složili zkoušky a v prosinci 1972 jsem vyrazil na pásmo 
pod značkou OL2AQM. Poslouchal jsem tehdy na přijímač R3. Byla to tvrdá škola, ale později se mi moc 
hodila. Současnou značku jsem získal v roce 1975. O rok později jsem odešel studovat do Prahy a v radio-
amatérském hobby nastala menší přestávka. Občas jsem se sice na pásmu vyskytl, ale spíše jsem se v té 
době věnoval jiným zálibám. Kromě veslování jsem se začal toulat po horách a nějaký čas se věnoval 
i speleologii. Všude jsem nalezl dobré přátele, kteří mě provázejí dodnes. Zařízení se postupně vyvíjelo 
s duchem doby. Za dob studií jsem postavil nový vysílač a koupil EL10. Prvním DXem byl EP2IA na 80 m - 
byl to Roger, G3SXW, kterého jsem od té doby dělal mnohokrát z různých koutů zeměkoule a považuji ho 
společně s G3TXF za bezkonkurenčně nejlepší expediční operátory na světě. Dlouho jsem vyznával home 
made zařízení. Kentaura a KV transvertor jsem dotáhl do podoby, která po radiové stránce moc nekulhala 
za komerčními TRXy. Jenže pak se mi po jedné burze ve Friedrichshafenu na stole objevila TS830ka a 

http://mujweb.cz/draxler/hamshack/Solim.htm
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krátce na to TS850ka, kterou používám dodnes. Má konstrukční činnost se přesunula na PR a 23 cm a silně 
ochabla. Pak to šlo docela rychle. Přikoupil jsem si vertikál AP8 a v období slunečního maxima si užíval 
rychle přibývajících 
zemí. Dotáhl jsem to 
na počet něco přes 
270, což je obecně 
hranice, kdy nové 
země začnou 
přibývat už docela 
pomalu. Většina 
těch chybějících je 
totiž někde v Paci-
fiku, nebo na lokali-
tách obsazených jen 
v době expedic. 
Další cesta vzhůru by 
patrně vedla přes 
kilowattové koncové 
stupně, zahrádku 
zhyzděnou stožáry, 
nákladné antény a rotátory... Udělal jsem něco úplně jiného. Řečeno slovy Joži Fera  - vrátil jsem se na ra-
dioamatérské stromy. Vysedávat v hamshacku a vyvolávat DXy mě totiž začalo nudit. Kdo si alespoň občas 
poslechne tu hrůzu, co se na kmitočtech expedic děje, určitě ví proč. O závodech ani nemluvě - zejména 
těch na VKV a v blízkosti našich multikilowattových bijců... Tak jsem si začal brát různá QRP zařízení na své 
toulky do přírody a ejhle - tady radost z amatérského vysílání ještě neumřela. Místo odosobněných fifty-
najn si tu lze s protistanicí i normálně lidsky popovídat a sdílet radost z mnohdy kuriózních spojení. Třeba 
T91DNO udělaná ze Slovenska na bimbající se FT290ku s prutovou anténou a necelými 2 W výkonu. 
Pravda, musel jsem kvůli tomu vylézt do výšky asi 1100 m. Vysílání z cest mě začalo natolik bavit, že jsem 
si nechal vytisknout i speciální cestovní a QRP lístky. A po první radioamatérské cykloexpedici v mé výbavě 
logicky přibyla FT817ka. Už se se mnou podívala do několika cizích zemí, na dvoutisícové hory, mrzla se 
mnou v desetistupňových mrazech na běžkách a přinesla mi spoustu radosti. Vyznavačům hesel o životě 
příliš krátkém pro QRP doporučuji podívat se na věc i z druhé strany. „Špičkový“ amatér se totiž od prů-
měrného liší jen počtem krabic s kveslemi, které po něm jednou pozůstalí vyhodí do popelnice... 

                                                                                                                                                    Zdroj: http://mujweb.cz/draxler/ 

http://ok1if.c-a-v.com/
http://www.qsl.net/ok1dxd/cykloexpedice/indexcyklo.htm
http://mujweb.cz/draxler/
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OK1HCA  -  Alois Mareš, Ratibořice u Tábora, narodil se v roce 1945, koncesi má od roku 1974. Vysílal 

převážně na krátkých vlnách. Po onemocnění, při kterém přišel o zrak, se věnuje alespoň poslouchání 
radioamatérů. Pra-
coval jako řidič a 
v posledních letech 
byl zaměstnán jako 
garážmistr u cirkusu, 
se kterým projezdil 
celou Evropu včetně 
značné části Ruska. 
Na obrázku je 
ve svém HAM SHAC-
KU v pečovatelském 
domě v Rati-
bořských Horách. 
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OK1DXL - Jiří Karoch, Bechyně, narodil se v roce 1939. S vysíláním začal v roce 1957 jako RO 

na OK3KAS. Do be-
chyňského radio-
klubu OK1KUH jej 
přivedl ex OK1QY. 
S radioklubem se zú-
častňoval VKV pro-
vozních aktivů a pol-
ních dnů. Koncesi 
získal v roce 1977, 
nejraději vysílal CW. 
V období 1982 až 
1984 pracoval jako 
expert pro radiové a 
radiolokační vyba-
vení letounů L-39 
v Libyi. V armádě zís-
kal třídnost „Mistr“ a 

dělal tam technika 
pro palubní radio-
stanice, později byl 
vedoucím skupiny 
pro výcvik na letec-
kých trenažérech.  
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OK1DXJ - Ludvík Zeman, Bechyně, narodil se v roce 1943. Členem RK OK1KUH je od roku 1965 a 

aktivně se zúčastňo-
val všech klubových 
akcí. Byl členem 
okresní a krajské 
sekce rádia. Začínal 
jako radiový poslu-
chač, koncesi třídy 
„C“ získal v roce 
1978 a třídu „B“ má 
od roku 1980. Vysílal 
jak na KV, tak i 
na VKV. Dlouhodobě 
pracoval jako řidič 
s oprávněním třídy 
„C“ a „D“, později byl 
zaměstnán jako 
údržbář - technik 

v Kulturním domě v Bechyni, odkud odešel do důchodu.  

OK1DXD - Tomáš Krejča Moje začátky se datují někdy do roku 1975, kdy jsem v páté třídě ZŠ začal 

navštěvovat radiokroužek v českobudějovickém domě pionýrů. Na stejné chodbě byla i vysílací místnost 
OK1KWV, kde jsem se mohl prvně seznámit s radioamatérským provozem. Radiokroužky a RK vedl Jarda, 
OK1AOU, kterému patří můj dík za nasměrování k životnímu koníčku. V roce 1977 jsem získal OL koncesi 
se značkou OL2AXW, ale než jsem si postavil provozuschopné zařízení (tehdy ještě obvyklý audion a elek-
tronkový TX), tak uběhl rok, takže první QSO v LOGu mám až 10. 11. 1978. Vysílal jsem z chaty, kterou měl 
můj otec na Lipně. Vysílání z paneláku bylo spojené s rušením TV a dohady se sousedy, takže moc spojení 
jsem doma nikdy neudělal. Značku OK1DXD jsem dostal až v roce 1985, zřejmě se protáhlo v té době 
obvyklé prověřování občanské spolehlivosti, ale vzhledem ke studiím na VŠ a zájmům o digitální techniku 
jsem se pak už vysílání moc nevěnoval. Radioamatérský „restart“ proběhl až na vojně, kterou jsem v roce 
1988 absolvoval v Táboře, a kroky na mé první vycházce vedly na „Stadion“, kde tehdy sídlila místní kolek-
tivka OK1KTA. V té době se zde scházeli radioamatéři z Tábora a blízkého okolí. V kolektivce bylo KV zaří-
zení a na střeše KV YAGI z pro dukce Radiotechniky, a dalo se od tam tzv. „zavrzat“. Dole pod místností 
s kolektivkou byl bufet, kde se po klubovém dni pak probíralo vše možné, a rád na tu dobu pořád vzpomí-
nám. Nezapomenutelné jsou pro mne i VKV PD na blízké kopci Pohnání. Ten první, ještě strávený v mod-
rých vojenských teplácích, a ten další - první porevoluční, s obytnou Ávií zvanou „Cromwell“, která krátce 
před tím absolvovala jízdu na první setkání ve Friedrischhaffenu, kde byla v té době jistě atrakcí. V roce 
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2003 jsem se zapojil do činnosti v radioklubu OK1KEO v Praze Dolních Počernicích. RK je na kraji města, 
klubovna byla postavená v akci „Z“ v roce 1951 a potřebovala už větší opravy, a také se zde podařilo po-
stavit malý stožár s tribanderem. Odjel jsem z OK1KEO hodně KV závodů a chodilo to tam docela hezky. 
Bohužel, aktivita RK (podobně, jako mnoha dalších) upadá a soustřeďuje se v podstatě jen na každoroční 
výjezd členů RK a příznivců na VKV PD. Od roku 2006 vysílám z nového QTH Klokočná u Říčan, kde mám 

konečně dost pros-
toru pro realizaci an-
tén, a také jsem se 
zbavil městského 
QRM. Vyzkoušel 
jsem všechna pásma 
od 1.8 MHz 
po 432 MHz, a v po-
slední době jsem se 
zaměřil na lov DXů 
na 1.8 MHz, kde se 
mi podařilo získat 
diplomy 160 M WAZ 
a 160M DXCC. 
Kromě uvedených 
diplomů jsem získal 
ještě obtížné dip-
lomy 5B DXCC a 5B 

WAZ. Oblíbil jsem si také pásmo 50 MHz a postavil transvertor na 70 MHz, takže letos jsem objevil i toto 
experimentální pásmo. Vysílám na home made antény.  

OK1DQT - Jirka Švarc Narodil jsem se v roce 1964. Svoje první radioamatérské krůčky jsem uskutečnil 

v říčanském radioklubu OK1KRI. Nejprve na ZŠ, kde jsem se přihlásil do radiokroužku, který vedl Pepík, 
OK1FBK. Začalo se hned s chytáním morčat. Po Pepíkovi kroužek vedl Milan, OK1DMP, a díky němu se 
ze mě stal radiový posluchač. Milan vyvinul a postavil přímosměšující RX, který jsme si pak půjčovali domů. 
Když můj táta viděl, jak mě nadchlo kroucení knoflíkem a poslouchání na pásmech, navrhl mi, abych se 
Milana zeptal, kolik by to stálo a jestli by mi to rádio prodal. Tak jsem se stal majitelem prvního aparátu. 
Moje RP číslo je OK1 22869. 1. 3. 1980 jsem složil zkoušku operátora amatérské radiové stanice ve třídě C 
a zároveň zkoušky pro OL. Nepamatuji se, kdy koncese přišla, ale první QSO pod značkou OL1BBR jsem 
udělal 30. 8. 1980 na 160 m s OL3AXS. Se zařízením zase pomohl Milan, OK1DMP. Půjčil mi svůj OL TX 
(VFO-BA-BU-PA 4W!). Poslouchal jsem na R4, US9 a později se mi podařilo sehnat MWeC. Hned od začátku 
jsem měl zájem a úctu k DX provozu. S těmi 4 W se mi povedlo udělat K2GNC, nějakou UA9 stanici a 5Z4CS. 
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Jako správný OL jsem ke sklonku platnosti koncese postavil PA s jednou elektronkou GU50, která dávala 
asi 70 W. QSO s VK6HD, NP4A a KV4FZ zůstávají dodnes v mé paměti. 12. 5. 1983 jsem oslavil 18 let a 
skončila mi OL koncese. Za ty necelé 3 roky jsem navázal skoro 3800 QSO. 1. 1. 1984 jsem udělal první 

QSO pod značkou 
OK1DQT. Po vyučení 
kuchařem číšníkem 
jsem pak maturoval 
na hotelové škole 
v Klánovicích. Díky 
studiu a internátu 
v Praze jsem skoro 
každou středu odpo-
ledne trávil v Brá-
níku na QSL službě, 
kde jsem pomáhal 
třídit. Po maturitě 
jsem byl na jaře 
v roce 1985 odveden 
na vojnu do Tábora 
do „Tabačky“ 
ke spojovacímu pra-

poru. Nejprve jako kuchař, ale hned po pár dnech jsem byl převeden do čety PVS jako radista. Prvního 
táborského amatéra jsem potkal hned v kasárnách. Byl to Tibor, OK1AER, který mě později přivedl na „Zi-
mák“ do QTH OK1KTA. Tady mi bylo moc dobře. Skvělí lidé: pan Draxler, OK1AYU, pan Červenka, OK1DCK, 
pan Pejchal, OK1AKD (nyní OK1AK), pan Janoušek, OK1DZJ. To oslovení pane a příjmení patřilo ke koloritu 
čtvrtečních setkání v klubu. Laco, OK1AD, byl v té době v Moskvě, potkali jsme se při OK-DX Contestu, když 
přijel na dovolenou. Myslím, že Vlasta, OK1AK, zařídil, abych dostal stálou vycházku. Tak jsem mohl vždy 
ve čtvrtek opustit kasárna. Vybavení v radioklubu bylo na tu dobu výborné. Otava + PA 4x RE025, Třinec + 
R310. Na střeše 3el. Yagi na 20 m a šikmý Delta Loop vyladěný na 160 m, který se pak anténním dílem 
od Třince ladil i na ostatní pásma. Nezapomenu na Testy 160, během tří 20 minutových etap se QSO dala 
opakovat, takže se dalo dosahovat vysokých počtů spojení. Ze začátku mě při tom počtu QSO a délce kódu 
prudilo pořád hledat tužku po stole. Tak jsem si řekl, že těch „Testů“ využiji k tomu, abych se naučil klíčovat 
druhou rukou. Elektroňák byl z dílny Petra, OK1AYU, tedy kvalitní. Netrvalo dlouho, a já klíčování druhou 
rukou zvládl tak samozřejmě, jako tou první. Po návratu do civilu v dubnu 1987 jsem dodnes zůstal věrný 
pásmu 160 m. Mám tady potvrzeno 248 zemí DXCC. Používám antény InvVee, GND halfloop a 21 m vysoký 
vertikál pro 80 m. Několik krátkých Beverage antén, DHDL a K9AY pro poslech. V posledních letech se 
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věnuji závodění na VKV a UKV pásmech, převážně s OL3Y a OK1KHI. Taky jsem zvládl provoz MS a mám 
ve svém deníku asi 
50 QSO přes me-
teory.   

Rodiny 
Pošustova a 
Macháčkova 
z Mladé Vožice 

Obě rodiny jsou 
z Mladé Vožice u Tá-
bora. Společně zalo-
žily radioklub 
OK1OMV, ve kterém 
se věnovaly tech-
nické přípravě a vý-
cviku ve vysílání 

mládeže. Řadu let se všichni zú-
častňovali Polního dne VKV s RK 
OK1KTA. Byli pravidelnými 
účastníky setkání jihočeských ra-
dioamatérů v autokempu Pražák 
u Vodňan. Aktivně vysílali přede-
vším na VKV. 

OK1VPR - Jiří Pošusta, naro-

dil se v roce 1938, SK v roce 
2013. Pracoval jako zástupce ve-
doucího skupiny v Tesle Mladá 
Vožice. Koncesi měl od roku 
1982.  

OK1VZP  -  Zdeňka Pošusto-
vá, manželka OK1VPR, narodila 

se v roce 1941, koncesi má od roku 1983. 
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OK1VPW  -  Dana 
Maláková, dcera 

OK1VPR a OK1VZP, 
narodila se v roce 
1963, první koncesi 
OL2AXP měla v roce 
1978 a značku 
OK1VPW má od roku 
1982. 

 

 

 

 

 

 

OK1VYP  -  Jitka Jansová, 
dcera OK1VPR a OK1VZP, naro-
dila se v roce 1965, první koncesi 
OL2VAL měla v roce 1980 a 
značku OK1VYP má od roku 1984 
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OK1UYM  -  František Ma-
cháček, narodil se v roce 1944, 

koncesi má od roku 1984, praco-
val jako seřizovač v lisovně plas-
tických hmot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1VYM  - Marie Macháč-
ková, manželka OK1UYM, naro-

dila se v roce 1947 a koncesi má 
od roku 1984. 
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OK1UML  -  Lenka Macháč-
ková, dcera OK1UYM a 

OK1VYM, narodila se v roce 
1970, první koncesi OL2VIR měla 
v roce 1984 a značku OK1UML 
má od roku 1987. 

 

 

 

 

 

 

 
 

OK1UJA - Ivana Macháč-
ková, dcera OK1UYM a 

OK1VYM, narodila se v roce 
1971, první koncesi OL2VKZ 
měla v roce 1986 a značku 
OK1UJA má od roku 1989. 
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OK1ZJ - Zdeněk Janoušek Narodil se 22. 5. 1939 v Bohumilicích na Šumavě. Vyučil se písmomalířem. 

Jeho zálibou byla stavba leteckých modelů řízených rádiem. OK1DCK ho získal k poslechu radioamatér-
ských stanic. V době 
vojenské základní 
služby v Táboře byl 
radistou a naučil se 
Morseovu abecedu. 
To mu umožnilo 
v krátké době zvlád-
nout radioamatér-
ský provoz. Od úno-
ra 1983 začal vysílat 
z klubové stanice 
OK1KTA. Po navá-
zání potřebného po-
čtu spojení složil 
zkoušky a 1. 11. 
1983 obdržel kon-
cesi se značkou 
OK1DZJ. 1. 9. 1994 
změnil značku na OK1ZJ. Vybudoval otočné antény Yagi a HB9CV pro pásma od 14 MHz výše, a pro spodní 
pásma měl vertikál a Delta Loop antény. I když nebyl specialista v radiotechnice, díky své pečlivosti dokázal 
postavit funkční radiostanici pro KV radioamatérská pásma. Postupně sestrojil několik koncových výkono-
vých stupňů s elektronkami GU50, RE025XA a GU43b. Kvalitní antény, koncové stupně a později zakou-
pené transceivery od firmy Yaesu FT-102 a FT-2000 vytvořily podmínky, díky kterým se zařadil mezi špič-
kové DX operátory v OK. Kromě KP1 - ostrova Navassa - měl potvrzena spojení se všemi zeměmi DXCC. 
Jeho hlavním druhem provozu bylo vysílání CW. Poslední spojení v deníku měl 13. 3. 2009 s expedicí 
VK9AA na ostrově Cocos KeelIng. Zemřel náhle po těžké nemoci dne 6. 6. 2009.   

OK1UDF - Karel Andreas Narodil jsem se v roce 1946 v Praze. Moje začátky se datují do roku 1958, 

kdy jsem se s elektronikou seznámil v hodinách fyziky na základní škole, a které jsem zcela propadnul. V té 
době jsem se stal členem OK1KIR, radioklubu známému svými aktivitami v mikrovlnných pásmech. Na no-
váčky však pohlíželi hodně svrchu, a tak jsem přešel do jiného klubu, který se však zaměřoval na hon 
na lišku, což bylo při mé nadváze a neobratnosti takřka vyloučené. V té době jsem absolvoval kurz morse 
zakončený zkouškami radiového operátora. V období puberty můj zájem pomalu opadal, zajímaly mně 
jiné „aktivity". Po složení maturitní zkoušky jsem absolvoval dvouleté učiliště Kovoslužby Praha a nastoupil 
jako technik do opravny televizí. Po krátké době jsem v srpnu 1966 narukoval jako voják základní služby 
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do Kolína k pluku REB. Měl jsem být spojovacím mechanikem, ale protože jsem na střední škole absolvoval 
výuku anglického jazyka, hlásil jsem se u čety radiových průzkumníků. Tam jsem absolvoval tvrdý základní 
výcvik. Po skončení přijímače si na mé původní určení vzpomněli a přeřadili mně k rotě technického 
zabezpečení, do plukovní spojovací dílny na funkci mechanika. Nikdy jsem toho nelitoval, komu se podaří, 
aby na vojně mohl pokračovat ve svém řemesle a koníčku. Vojna mi hodně dala, seznámila mně s novou 
technikou a zcela jiným provozem. To, že tím bude poznamenán celý můj budoucí život, jsem ani netušil. 
Do civilu jsem se vrátil až v září 1968, protože základní služba nám byla prodloužena o dva měsíce (srpnové 
události 1968), až projdou noví vojáci přijímačem. Po návratu z vojny jsem se na půl roku vrátil zpět 
do opravny televizorů, odkud jsem zamířil do Výzkumného ústavu sdělovací techniky A. S. Popova. To byla 
zase nová zkušenost. V roce 1970 jsem se oženil a narodil se nám první syn. Problém byl s bydlením, v té 
době sehnat bydlení v Praze byla cesta dlouhá na řadu let. To se mělo v brzké době změnit. V květnu 1971 

jsem byl povolán 
na cvičení záloh opět 
do Kolína, tentokrát 
k praporu REB. 
Velitel útvaru si mně 
pamatoval z mých 
záklaďáckých dob a 
nabídnul mi místo 
staršího mechanika 
spojovací techniky 
v praporní spojovací 
dílně a byt 
k okamžitému na-
stěhování. V říjnu 
1971 jsem se stal 
vojákem z povolání. 
V Kolíně jsem se stal 
členem RK OK1KUT. 

Rád vzpomínám na VO OK1KUT, Standu Švorma, OK1AHX, od kterého jsem se mnoho nového naučil. 
Bohužel jsem v té době zjistil, že jsem ztratil hudební sluch a cit pro rytmus a morse pro mne byla změtí 
tónů. Tím se mi uzavřela cesta k vysílání. Věnoval jsem se výhradně posluchačské činnosti se značkou OK1-
23233. S OK1KUT jsem absolvoval řadu Polních dnů a Dnů rekordů. V roce 1983 jsem opustil Kolín a byl 
jsem převelen na vlastní žádost ke Spojovacímu středisku v Táboře. 10. 11. 1984 jsem získal povolení 
pro rádiové vysílání třídy „D“ a značku OK1UDF. V té době jsem již byl členem radioklubu OK1KTA. Stále 
jsem se však věnoval činnosti SWL, účastnil jsem se řady závodů a soutěží pro posluchače, několikrát jsem 
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vyhrál OK maratón na upravené R4. Polní dny jsem mnohokrát absolvoval s OK1KKU v Sezimově Ústí. 
Od roku 2006 jsem ve starobním důchodu. 

OK1BO - Mikuláš Kriváň  Narodil jsem se v roce 1946 ve Vyhních. Po ukončení základní vojenské služby 

jsem nastoupil do zaměstnání v Táboře. V práci jsem potkával dva radioamatéry - Honzu Rybu a Pepíka 
Albrechta, kteří již byli držiteli koncesí OK1HAT a OK1AEX (nyní OK1CI). Jednoho dne mě přivedli do radio-
klubu a za krátkou dobu jsem se stal v roce 1969 jeho členem. Kolektivka se nacházela v Táboře na starém 
městě a měla značku OK1KTA. Klubová místnost, kterou nám Svazarm přidělil, procházela stavební rekon-
strukcí, a tak všichni členové museli přiložit ruku k dílu, tedy i já, nejvíce však hospodář klubu Pepík Dutka, 
OK1HBO, který měl na starosti organizaci, zajišťování materiálu, finance a jiné povinnosti spojené s touto 
funkcí. Pak následovala stavba antén a mohla začít naše činnost. Zde jsem jako začátečník složil zkoušku 
radiového operátora, získal osvědčení radiového posluchače číslo OK1-18970 a oprávnění na radioama-
térské vysílací zařízení pro hon na lišku. Po získání oprávnění jsem byl pověřen vedením kroužku a připra-
voval mladé členy 
našeho radioklubu 
na závody. V této 
činnosti jsem pokra-
čoval i po přestěho-
vání do krajského 
města České Budějo-
vice, kde jsem se při-
hlásil do radioklubu, 
který pracoval 
pod značkou 
OK1KCB. Měl jsem 
radost, když dvě 
závodnice z mého 
kroužku se 
v sedmdesátých le-
tech umístily v celo-
státní soutěži v honu 
na lišku na 2. a 
3. místě. Ještě větší 
radost mi udělaly získáním operátorské třídy D po absolvování kurzu v Mnichovicích na zámečku Božkov, 
jenž končil úspěšně zakončenými zkouškami a následně získanou koncesí se značkami OK1VDP a OK1UMC. 
V osmdesátých letech jsem byl opět pracovně přeložen a to do hlavního města. V Praze jsem se zapojil 
také do radioamatérské činnosti v radioklubu OK1KEO. V této době jsem v Pardubicích také složil zkoušky 
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a obdržel koncesi pro třídu C se značkou OK1FMC. Po čase jsem v Praze složením zkoušek získal třídu B. 
Nyní jsem již držitelem koncese pro třídu A a vysílám pod značkou OK1BO. Amatéření se mi natolik zalíbilo, 
že jsem na vlnách éteru pracoval i profesionálně, a tak se pro mne stal koníček prací a práce koníčkem. 
Nikdy však nezapomenu na své první vysílání z polního dne na kopci za Táborem, na rozhledně Hýlačka 
v obci Větrovy.  Kromě radioamatéření jsem se ve Svazarmu věnoval ještě jednomu koníčku, a to byl 
parašutismus. Chtěl jsem pokračovat ve šlépějích svého jmenovce - mistra sportu Kriváně. Ve svém 
snažení jsem se sice vypracoval na instruktora vysazovače, ale po dvou letech činnosti jsem neprošel 
náročným zdravotním vyšetřením a lékaři mě naznačili, že jestli této činnosti nezanechám, mohl bych přijít 
o zrak, a tak má touha vypracovat se na stejnou úroveň se rozplynula. Je to však úplně jiný příběh.  

OK1UAD - Jiří Kratochvíl, narodil se v roce 1931, SK v roce 2011. Koncesi 

získal až po roce 1989, když už byl v důchodu. Pořídil si upravenou radiostanici 
R-130, se kterou se často zúčastňoval ranních kroužků starších amatérů 
v pásmu 80 metrů. Radiotechnika jej dlouhodobě zajímala. V hájence, kde se 
zdržoval přes léto, měl sbírku inkurantních radiostanic z období 2. světové 
války. Celý život pracoval v tiskárně a rád fotografoval. Udržoval přátelské 
vztahy se členy radioklubu OK1KTA a za minulého režimu tiskl pro ně zdarma 
QSL lístky, na kterých byl hrad Kotnov z historického centra Tábora.  

 

OK1VSG - Stanislav 
Bahula, Bechyně, narodil 

se v roce 1954. Od roku 
1981 měl oprávnění RO, 
od roku 1983 posluchač-
ské číslo OK1-23178 a kon-
cesi má od roku 1991. 
V radioklubu OK1KUH se 
zabýval od roku 1980 pře-
vážně technikou, později 
se zúčastňoval vysílání 
na VKV provozních 
aktivech. Nyní vysílá občas 
na VKV z domova i 
z přechodného QTH. 
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OK1VTB - Miloslav Va-
liš, Tábor, narodil se 

v roce 1953, SK 2010. Míla 
byl s QRP zařízením čas-
tým účastníkem různých 
kroužků v pásmu 80 m. 
Pravidelně se zúčastňoval 
Polního dne s RK OK1KTA. 
Zaměstnán byl na Měst-
ském úřadě v Táboře. 
Po automobilové nehodě 
měl zdravotní problémy. 
Odstěhoval se 
do bývalého drážního 
domku u Chýnova, kde 
měl lepší podmínky pro 

vysílání.  

OK7AJ - Ing. Antonín Juránek Narodil jsem se v rodině venkovského učitele v Jakubovicích nedaleko 

od Šumperka v srpnu 1953. Měl jsem štěstí, 
že můj strýc, OK2BAK, mne zasvětil do tajů 
tohoto krásného koníčka. V obci (měla v té 

době 200 obyvatel) byl radioklub OK2KNE, a 
tam jsme začali sestavovat krystalky, 
ozvučovat kulturní akce, tahat telefony, 
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zabezpečovat závody aut do vrchu, rallye 
Jeseník a Hanušovice, okresní přebor v honu 
na lišku. První zkušenosti v příjmu stanic 

jsem 

získal na inkurantech EK-10 s konvertorem, nezapomenutelný byl 
EMIL na 28 MHz s rozšířenou v té době AM, nepřeslechnutelné 
byly modulačními pokusy OK1ANG a OK2BEH na 80 metrech. 
Každý rok jsme vyšlapali na kopec nad vesnicí do přechodného 
QTH na Polní den. Žádné stany, ale upravená kabina autobusu 
Škoda 706 RTO. Autobus přijel na kopec a dolů sjížděl jen pod-
vozek. Kolektivka neměla špičkové vybavení - vše bylo zhotoveno 
členy klubu. Vůdčí osobností v technickém vybavení byl Franta, 
OK2SKW.  O to více jsme si vážili QSO na 144 MHz v otevřeném 
směru na OM, HA, OE, YU s pouhými 25 W AM a CW. 
 V roce 1968 jsem získal posluchačské číslo OK2-25618 a zahájil 
studium na SPŠE v Mohelnici. Na KV jsem poslouchal na inkurant-
ním Tornu, 2-V-1, Lambdě 4 jen o sobotách a nedělích, tahal různé 
antény (na vesnici to nebyl problém). Můj první postavený přijí-
mač byl zpětnovazební RX s elektronkami EF-80 a E88CC. O to více 
mne těšily QSL od ZL3NR-C z Chatman Isl. na 3,7 MHz a KC4AAC ze 
základny Palmer v Antarktidě. Později jsem si pořídil RX HRO a po-
čet QSL z exotických zemí se zvyšoval. 
Po maturitě jsem nastoupil základní vojenskou službu do Liptov-
ského Mikuláše a po ukončení důstojnické školy zůstal sloužit v ar-
mádě. Radioamatérská činnost byla spíše pasivní. V roce 1977 jsem vyslán na studium vysoké školy 

OK7AJ se studenty, druhý zprava 
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v oboru radiotechnika do Kyjeva (palubní vybavení raket a radiolokace). Ve volných chvílích jsem zašel do 
radioklubu při Kyjevském polytechnickém institutu, UK5UDX, a díky vstřícnosti místních radioamatérů po-
slouchal provoz našich stanic na KV. Po návratu jsem od roku 1981 pracoval v Mariánských Lázních. Zde 
jsem navštěvoval radioklub OK1ONI, v roce 1985 složil zkoušky na třídu D a získal značku OK1UDK. 
Následovala četná stěhování (opět Kyjev, Rožmitál pod Třemšínem a nakonec Tábor) a provoz byl spora-
dický, hlavně FM na 144 MHz na PS-84, PA 5W s anténou OK1KRC.  Od roku 2007 mám značku OK7AJ a 
používám FT897D, HAM RADIO CONTROLER 3, MFJ-902, WOUXUN KG-UVD1P, FUNcube Dongle Pro. An-
ténu INV. V na KV mám na střeše panelového domu a na 145/435 MHz YAGI 3+5 el. Pro poslech HAM 
satelitů na přechodném stanovišti. Zabývám se běžným provozem SSB na KV a od ledna 2014 i digi provo-
zem (BPSK-31)- EU EPC 12922, CZ-EPC 0128. Především se zajímám o spojení v rámci programů IOTA, WFF 

a WCA (WCAG 22), kde jsem držitelem několika 
diplomů. 
Po odchodu z armády v roce 1997 pracuji jako 
učitel elektroniky na střední škole. Při své peda-
gogické činnosti a v kroužku se snažím propago-
vat radioamatérskou činnost mezi studenty elek-
trotechnických oborů  v oblastech příjem na 
HAM pásmech, příjem meteo- a HAM satelitů, 
dekódování signálů z meteorologických sond, 
příjem a dekódování digitální informace z letadel 
pomocí technologie ACARS a ADS-B.  
Kromě radioamatérské činnosti se ve volných 
chvílích zajímám o historii, vojenskou historii, 
plastikové modelářství, letectví a kosmonautiku - 
„o vše, co létá nad námi, od papouška přes leta-
dla až po satelity“. V oblasti elektroniky se věnuji 
publikační činnosti a jsem autor dvou knih ve Vy-
davatelství BEN: MultiSIM - elektronická labora-
toř na PC a EAGLE pro začátečníky. Návrhový sys-

tém pro plošné spoje.  
Co říci na závěr: nejsem špičkový radioamatér, tento koníček (podle některých fanatický) mi pomáhá ne-
ustále rozšiřovat mé vědomosti bez ohledu na věk, pracovat na sobě, a to má být krédo a cíl každého 
elektronika, radioamatéra… 

OK1FSX - Tomáš Koželuh Svoje radioamatérské ohlédnutí, čili svůj příspěvek do kroniky, bych uvedl 

vyznáním. Ačkoliv nepatřím mezi příliš aktivní radioamatéry ani mezi DX-many a závodníky, kteří věnují 
svému koníčku každou volnou chvíli, musím napsat, že jsem šťastný, že právě radiotechnika a amatérské 

OK7AJ se studenty, uprostřed 

http://shop.ben.cz/cz/121270-multisim-elektronicka-laborator-na-pc.aspx
http://shop.ben.cz/cz/121270-multisim-elektronicka-laborator-na-pc.aspx
http://shop.ben.cz/cz/121228-eagle-pro-zacatecniky.aspx
http://shop.ben.cz/cz/121228-eagle-pro-zacatecniky.aspx
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vysílání jsou obory, s kterými jsem měl možnost se seznámit, propadl jim a staly se z nich mí věrní souput-
níci životem. I když se k nim člověk třeba někdy (kvůli starostem nebo kvůli nedostatku času) musí pootočit 
zády, „nevěru“ nevyčítají a dovedou, kdykoli se hříšníkovi znovu zachce, nabídnout stále nové a nové po-
těšení. Záliba v rádiích, romantika cestování po světě na rádiových vlnách, to jsou věci, jejichž kouzlo, když 
jednou okusíte, člověka jen tak nepustí. Rovněž musím vyjádřit i vděčnost nad tím, že jsem měl možnost 
poznat kamarády z táborského radioklubu a vlastně už skoro čtvrt století mohu tohoto koníčka sdílet 
s nimi. Narodil jsem se v roce 1972 v Táboře. V rozvíjení mého zájmu o radiotechniku hrál značnou roli 
můj tatínek Karel, učitel fyziky a matematiky. Byl to vlastně, a stále je, další táborský radioamatér, byť 
nelicencovaný, přesto však zdatný elektrotechnik a zanícený posluchač DXů. K mým úplným začátkům 
v době dětství patřilo přihlížení všemu, co tatínek opravoval či konstruoval u svého pracovního stolu pl-
ného zdrojů, generátorů a měřících přístrojů. Nezapomenutelnou atmosféru pro mne míval noční poslech 
středních vln pod peřinou na přijímači Vlaštovka, který pro mne tatínek sestavil podle AR a zabudoval 

do dřevěné 
krabičky. 

Vzpomínám také 
na své zálibné listo-
vání stohy 
Amatérských rádií a 
knih s elektronic-
kými konstrukcemi, 
snění o tom, co by se 
dalo vše zajímavého 
sestrojit atd. Domácí 
konstrukce byly koli-
krát jedinou 
možností, jak něco 
pořídit, nákup zají-
mavého elektrosor-
timentu nebyl 
snadný díky úplné 
nedostupnosti nebo 

kvůli vysoké ceně. O vysílacích radiokomunikačních zařízeních ani nemluvím, ta patřila díky legislativě 
zcela výlučně do sektoru státních služeb či armády, a o nich si kluk jako já mohl jen zasněně číst, nebo se 
s nimi jen letmo setkat na různých propagačních akcích Svazarmu, které se naštěstí celkem často v Táboře 
pořádaly. Vzpomínám, že na jedné takové akci se prezentoval radioklub OK1KTA, předváděje, mimo jiné, 
vysílání s KV transceiverem Otava. Tam jsme měli s otcem poprvé možnost poslechnout si radioamatérský 
provoz, popovídat s přátelským Pepíkem, OK1HBO, i dalšími, a něco se o problematice vysílání dozvědět. 
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Proti dospělým pánům, zkušeným radioamatérům z radioklubu, jsem si tehdy ještě připadal dost jako 
školák, a tak než jsem se odvážil do klubu docházet, začlenit se, nějaká doba ještě uběhla. Nicméně tímto 
v nás radioamatérský provoz vzbudil zájem a na tatínkově stole se zanedlouho objevil jeho vlastnoručně 
sestrojený SSB přijímač pro poslech KV HAM pásem, na střeše zase anténa W3DZZ. Dobrodružství na HAM 
pásmech mohla začít. Krom zajímavých hovorů na 80 m jsme s tatínkem s oblibou poslouchávali vysílání 
našich mořeplavců brázdících svět, tehdy například aktivního Jaroslava, OK4NH/mm, Libora, OK4PEN/mm 
nebo Bédy, OK4HOB/mm. Mít pomocí malého zařízení svým způsobem dostupný celý svět - to bylo 
nezapomenutelně vzrušující a romantické. Abych tyhle naše zážitky časově někam zařadil, bylo to krátce 
po sametové revoluci, po mém neúspěšném ročním studiu na elektrotechnické fakultě v Praze. Tu jsem, 
zřejmě kvůli gymnaziální a tudíž méně technicky orientované, přípravě nezvládl. Než jsem nastoupil 
k dalšímu studiu, trávil jsem čas brigádami a přípravou na přijímací zkoušky. Byl dostatek času a tehdy 
jsem si dal závazek, že se naučím pracovat s telegrafií. Odposlechnuté zážitky našich radiodůstojníků 
na zámořských lodích mi byly velkou inspirací a nezřídka jsem koketoval s myšlenkou jít v jejich šlépějích. 
Ta myšlenka mne v té době poháněla kupředu, a tak jsem se s pomocí výukového programu 
na osmibitovém počítači Atari a starého telegrafního klíče vrhl do tréningu telegrafie. Rovněž jsem začal 
navštěvovat schůzky radioklubu na zimním stadionu. Vážil jsem si velice cenných rad, kamarádského 
přístupu všech jeho členů, i časté materiální výpomoci. Obzvlášť Petrovi, OK1AYU, děkuji za to, že mne 
začal ochotně připravovat ke zkouškám pro získání vlastní koncese. Vzpomínám na svoje první telegrafní 
spojení pod klubovou značkou navázané na vysílači Třinec s mohutným elektronkovým přijímačem R250. 
Dohlížel na mne tehdy klubový operátor Vláďa Urban (nyní OK7VU). Svojí značku a koncesi třídy C jsem 
vybojoval v roce 1993 za svých studií v Praze na FJFI ČVUT, která se již o rok později podařilo s titulem Bc 
dokončit. Byla to krásná doba, na koleji jsem vysílal pomoci předělané VXW100 na 2m, díky Luďkovi, 
OK1DLA, vyučujícím na FEL, jsem si mohl kdykoliv zavysílat s výborným zařízením na KV z místní kolektivky 
OK1KUR. Doma jsem zase používal z táborského klubu zapůjčenou Otavu79 -  možná právě tu, které jsem 
se onehdy jako kluk na dni Svazarmu mohl jak svátosti dotknout - HI! Po skončení studií jsem nastoupil 
ZVS jako spojař do Berouna, a dále na půl roku jako velitel čety ke spojovací brigádě do Písku. Znalost 
telegrafie mi na vojně značně ulehčovala život. Provoz při sladěních a soutěžích s mobilní stanicí R3AT, 
jenž jsem měl na starosti, jsem si vlastně užíval a vychutnával. V té době jsem také byl v kontaktu s místní 
kolektivkou OK1KPI a na řadu místních HAMů rád vzpomínám. Milan, OK1IMN, mi tehdy pomohl sehnat 
modernější TRX na 2 m a uvedl mne do problematiky toho času úžasného systému PACKET RADIO. Tehdy 
to znamenalo mnoho probdělých nocí u packetu, hodně euforie, když se pomoci PC, TRX a vlastnoručně 
sestrojeného modemu dařilo připojit přes řetězec nodů v packetové síti až kamsi na druhý konec světa, a 
odtamtud se podívat skrz Internet na můj bývalý školní server, v té době neuvěřitelné. Po vojně 
následovala dvanáctiletá etapa mého života, kdy jsem byl zaměstnán v táborské firmě VSP DATA jako 
servisní technik v oblasti IT. Zde mi byl celou dobu výborným kolegou a často učitelem kamarád 
z radioklubu Vlasto,  OK1AK, člověk, s kterým si je vždy o čem povídat a co si sdělit nejen z oblasti 
radiotechniky. Musím také zmínit, že především díky Vlastovi bylo vedení tohoto podniku radioklubu 
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přátelsky nakloněno a například vypomáhalo klubu řadu let s dopravou na setkání do Friedrichshafenu či 
do Holic, jichž jsem se mnohokrát zúčastnil. Po dobu této životní etapy, kdy jsem se mimochodem také 
stihl oženit a založit rodinu, jsem nabíral další radiotechnické a provozní zkušenosti, pořídil si modernější 
vysílací zařízení, sestrojil si řadu doplňků a měřicích zařízení, vybavil se i pro používání DIGI provozů na KV. 
V roce 2006 jsem se přihlásil ke zkouškám a obhájil radioamatérskou třídu A. V roce 2008 jsem z finančních 
důvodů změnil zaměstnání a přešel k PČR, kde pracuji dodnes a vykonávám tam práci správce 
informačních systémů. S kamarády z klubu se vídám při čtvrtečních schůzkách nebo se občas zapojuji 
do nedělního kroužku na 80 m. Každoročně si nenechávám ujít společnou návštěvu setkání v Holicích, jenž 
je pro mne vždy svátkem a krásným završením letní sezóny. Co se týče mé provozní orientace v současné 
době, krom občasného lovu DXů na KV pásmech se v současnosti zajímám hodně o satelitní provoz na VKV 
přes FM i lineární transpondéry. Tolik asi shrnutí mého dosavadního radioamatérského života ve vztahu 
k radioklubu OK1KTA. O řadě členů klubu jsem se nezmínil. Kdybych měl z té „táborské party" jmenovat 
všechny, ke komu mě váže silné přátelství nebo kdo mi a jak s něčím pomohl, byl by to vlastně kompletní 
seznam a dlouhé vyprávění. Velká škoda je, že na několik místních HAMů můžeme už bohužel jenom 
vzpomínat.    

OK1MLF - Ladislav Foldyna narodil se v roce 1946 v Novém Jičíně. Vyučil se jako mechanik elektro-

nických zařízení 
v Lipníku nad Beč-
vou. Celou jeho pro-
fesní kariérou se 
prolínala láska k ra-
diotechnice a spojo-
vací technice. V roce 
1996 spolu se svým 
synem Ladislavem 
(OK1MLG) složil 
zkoušku a získal kon-
cesi. Vzhledem 
k pracovnímu vytí-
žení byl však pouze 
pasivním poslucha-
čem, sporadicky se 
objevoval na pás-
mech VKV provozem 

FM a na packet rádiu.  Od roku 1997 je členem táborského radioklubu OK1KTA. Za vydatné pomoci 
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Vlastíka, OK1AK, a Laca, OK1AD, se, po zakoupení stanice FT-757 SX v roce 2013, začal objevovat i na pás-
mech 80 m a 20 m především v digitálních provozech a SSB. 

OK1ABA, OK4XT - Ing. Josef Kacerovský Do roku 1990 jsem bydlel v Táboře, nyní v Hradci Králové.  

Narodil jsem se 
v roce 1953. 
O radiotechniku 
jsem se začal zajímat 
na základní škole 
v kroužku, který vedl 
Jirka, OK1XT. Posta-
vil jsem si jednodu-
chý přijímač na SV, 
kde jsem díky jeho 
nedokonalosti občas 
slyšel OK1KUH. Jirka, 
OK1XT, mi vysvětlil, 

co je to za stanici, a 
pak již byl krůček 
do OK1KTA, kam 
jsem rád docházel. 
Podařilo se mi získat 
radiopřijímač POPU-
LÁR, který měl 80 m 
pásmo, zde jsem již 
poslouchal více. 
V roce 1968 jsem se 
stal členem Svaz-
armu a získal RP OK1-
18881. V roce 1969 
jsem nastoupil 
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do učebního oboru mechanik elektronických zařízení. Později jsem vystudoval vojenské letecké učiliště 
v Prešově a Košicích a vysokou vojenskou školu v Brně (VAAZ) v oboru palubní letecké komunikační a 
radionavigační prostředky. Poté jsem působil v Plzni a Hradci Králové. Profesně jsem se elektronikou za-
býval do roku 1997, nyní je to opět hobby. V průběhu své posluchačské činnosti jsem používal přijímače 
R3, Lambda 4 a 5, RFT-188, antény Windom a G5RV. Rád jsem poslouchal československé námořní lodě 
(OK4). V klubu OK1KTA jsem se mnoho naučil a poznal mnoho dobrých operátorů a techniků. Rád vzpo-
mínám na OK1XT, OK1ABO, OK1HBO, OK1HAE, OL2AIO, OK1HAT, OK1AEX, OK1AER a jiné, ale bohužel, 
značky si již nepamatuji. V roce 2002 jsem získal koncesi se značkou OK1ABA a v roce 2007 s druhou znač-
kou OK4XT. Na pásmech se ale vyskytuji sporadicky. 

OK7VU - Vladislav Urban, Opařany a Božejovice u Tábora, narodil se v roce 1963. Vysvědčení radio-

vého operátora ob-
držel v roce 1981. 
V klubu OK1KTA zís-
kal první zkušenosti 
ve vysílání na KV a 
při Polních dnech 
také na VKV. Koncesi 
má od roku 2009. 
Když má čas, rád se 
zúčastňuje závodů a 
věnuje se plnění pod-

mínek různých diplomů. Používá tcvr TS-
590S a FT-857, anténu LW s MFJ tunerem a 
dipólové antény.  
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QSL lístky radioklubů Táborska          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1KTA v Táboře 
 - nyní je v areálu  
Učiliště spojů 

HAM Shack OK1KTA 
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OK1OTA - rok 1951, 

původní značka  
OK1KTA 

OK1KUH v Táboře 
bývalý táborský  
vojenský radioklub 
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OK1KWG v Táboře - radioklub při Střední  

průmyslové škole strojnické 

OK1KKU v Sezimově Ústí 
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 OK1KUH v Bechyni 
 značku získal  
po zrušení  
vojenského radioklubu  
v Táboře 

Značka OK1KUH při armádní kulturní akci 
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Aktivity členů OK1KTA 
Soutěž o diplom k výročí 550 let Tábora 

 

 

 

 

 

 

 

  

OK1OMV  
v Mladé Vožici 
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Soutěž “Táborská setkání”  
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Radioamatérské expedice 
Expedice na maltský ostrov Comino 1996 
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Stojící z L-P:  OK1DCK, OK1AK, OK1MSL, Jiří Bína, Mirek Sadílek, OK1AD, OK1AYU, 

OK1ZJ, OK1MSP, sedící vlevo OK1MST, na konci vpravo OK1MAX a mezi nimi jsou XYL 
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Expedice na maltský 
ostrov Gozo 1998 

 

 

 

 

 

 

 

OK1MST v HAM SHACKU 

OK1AK vysílá z Comina 
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OK1AD, OK1AYU 

9H1AL 
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Expedice na ostrov Malta 2001 
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L-P: OK1PD, OK1AD, 9H1AL, OK1TO, OK1UMX 

Nahoře OK1PD,  
vpravo OK1AD  
a tři pozornosti 
sponzora expedice 

OK1UMX, OK1TO 
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Expedice na Mallorcu 1999 
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OK1PD OK1PD 
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Setkání radioamatérů v zahraničí 

Friedrichshafen 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1HBO, OK1ZJ,  
OK1AYU, OK1AD,  
OK1AK, OK1DCK 

OK1AD, OK1ZJ 
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OK1AK, OK1DCK 

OK1FCN, OK1AYU,  
OK1ZJ, OK1DCK 
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LAA an der Thaya 
1995 a 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1AK, OK1AD, stojící  
OK1ZJ, OK1DCK, OK1FCN 

OK1AYU, OK1AD, OK1ZJ, 
OK1HBO, OK1AK, OK1DCK 
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Setkání v Moskvě 
1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1DKU, OK1AIR,  
OK1AD, OK1KT, OK1AS 
 

OK1AK, OK1AYU, OK1AD,  
OK1DCK, OK1ZJ 
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Dubna u Moskvy 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RK3DZJ, Poselok 
Svetlyj 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L-P: RW3FS, OK1AIR 
Fotografoval OK1AD 

L-P: OK3IA/UA3, RA3AR,  
OK1AD, OK1DCK, OK1ZJ 
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U5ARTEK, Krym 1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Setkání v Rakousku, Sternberg 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1AD 

 

OK1AD 
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Setkání Tatranské 
Matliare 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1AK, OK1AD 

L-P: HB9JAI, OK1ADM,  
OK1AK 

 

OK1AD 
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Setkání radioamatérů doma 

Setkání jihočeských radioamatérů v Táboře 1980 
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V RK OK1KTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holice 2002 

 

 

  

Sedí OK1ZJ, OK1AD 
Stojí OK1AYU, OK1DCK 

L-P: OK1AD, OK1DCK, 
OK1AYU, 9H1AL, OK1AK, 
OK1HBO, OK1XT 
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Holice 2006 

 

 

 

 

 

Holice 2012 

 

 

 

  

L-P: OK1AYU, OK1FSX, 
OK1HBO, OM3PA, 
OK1XCH, OK1AK, OK1TFH, 
OK1KC, OK1AD, OM5AB, 
OK1AOZ, OK1DMO, 
OM5AL, OK1ZJ, OM5NZ, 
OK1WGW, OM5GU, 
OK1MSL, OK1XT 

L-P: OK1FSX, OK1AYU, 
OK1AK, OK1UYM, OK1AD, 
OK1MGP, OK1TFH, 
OK1AOZ, OK1DMO, 
OK1KC, OK1MSL, OK1TQ, 
OK1MSP 
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České Budějovice 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setkání táborského kroužku  
na pražské burze 17. 5. 2014    

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1AD, OK1FR 

 

L-P: OK1TFH,OK1AS, OK1AOZ,  
OK1AD, OK1MGP 
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Radioamatérské závody 

PD 50. léta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 70. léta 

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1WAB, Krampera, OK1ANK 

L-P: OK1ABO,OK1AER,OK1HCA,OK1VPR 
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PD HOMOLE u Tábora 
80. léta 

 

 

 

 
 

 

 

 

L-P: OK1ABO, OK1AER, OK1HCA, OK1VPR 

L-P: OK1AK, OK1DCK, 
OK1HAT, OK1AD, OK1ZJ, 
OK1DXD 

PD 1973 OK1ABO 
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PD HOMOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD Křemešník 1989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-P: OK1AYU, OK1FCA 

L-P: OK7VU, ex OL1ARE 
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RATIBOŘICE u Tábora 
1979 

 

 

Hrad CHOUSTNÍK u Tábora  

 

 

 

 

L-P: OK1AD, OK1ZJ, OK1DCK 

OK1DCK připravuje 
pro CQ WW 3 el. Delta 
Loop pro 28 MHz 
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PD NOVÉ MĚSTO u Teplic 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 el. Quad 
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TÁBOR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1AK a OK1DCK při nastavování 
třípásmové 3 el. antény 
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Aktivity OK1WAB na 3 cm  
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Aktivity OK1CI (ex OK1AEX) a OK1DZA  
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První QSO OK-HG na 3 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

HG5FMW 

 

OK1DZA 

 

OK1ABO při QSO s DL v pásmu 3 cm 
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PD 1979, SVIDNÍK 

OK1DZA 

OK1CI (ex OK1AEX) 

DM2DPL, Fichtelberg, při QSO s OK1AEX/P  
na Sněžce 

OK1CI, OK1DZA 

SNĚŽKA, QSO OK-DM LIBÍN, QSO OK-DL 
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Vysílání OK1HBO z hradů a zámků 

Pro diplom „Hrady a zámky“ vysílal z 37. různých míst. Několik z nich je na následujících obrázcích. 

Dobronice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kámen 
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Šelmberk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Javorová Skála 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Česká poštovna, kterou tam 
přestěhovali ze Sněžky 
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Propagační vysílání pro veřejnost 

Výstava techniky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysílání na letišti 
Všechov u Tábora 

 

  

 

  

L-P: OK1WAB, OK1HAT, 
 OK1HBO 

L-P: OK1DCK, OK1AD,  
OK1ZJ, ? 

 

L-P: OK1DCK, OK1AD,  
OK1ZJ, ? 
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Krajský přebor v honu na lišku v roce 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Zleva stojí OK1AKD, OK1WAB, sedící voják OK2MW 

Mezinárodní závody ve víceboji 
(RTO), Konopiště, OL2AIO, nyní 
OK1HBT, je vlevo nahoře 
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Z fotoarchivu Jindry, OK1PJ 

 

 

 

 

 

Den rekordů 1974, Hýlačka, s OK1AYU 

Seminář VKV techniky 1975, Kolín, 
s OK1AEB a XYL a OK1ABO  

Setkání na Tesáku 1973 s OK1WAB, 
OK1HAI a OK1VBN  

Polní den 1974, OK1KTA, Chyšecký kopec  
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Dovolená v kempu Altenkirchen na Rujaně 
1977, zařízení a vůz OK1AEX 

Setkání členů klubu OK1KPI 19. září 1981, 
uprostřed Olinka, OK1CAM  

Branný den  
s radioklubem 
OK1KTA,  
Tábor - Čekanice,  
4. říjen 1986 
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Polní den 1990, Dehetník, 
s OK1IKM a OK1UDF 

QRP závod 1995, Sv. Anna, 
radioklub OK1KKU, OK1UDF, 
OK1AER, OK1IKM, OK1VTB 

Setkání v Laa an der Thaya 1993 
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Z fotoarchivu Josefa, OK1XC  

 

 

Se členy OK1KPB (vlevo dole) 

OK1XC jako OL1ADZ 

PD s OK1KPB, kóta Slivice (třetí zprava) 

PD s OK1KPB, kóta Slivice (vlevo) 
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PD s OK1KPB, kóta Onen Svět 
(vpravo) 

Letním tábor s OK1KUC v Banské 
Bystrici (klečící vlevo) 
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Jako KB3ASR v USA 1993 

V USA u krajana WA9AXA 
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Současná koncese v USA - N3RTX Koncese v Mongolsku Koncese JT800OK 
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    V Mongolsku 

Údržba antény v Mongolsku 

Se všemi amatéry Mongolska  
(čtvrtý zleva vpředu) 
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Tým JT800OK s českou vlajkou: OK1FM, JT1BV, OK1ES, OK1CCK, OK1XC 
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JW/OK1XC 
v HAM SHACKU 
na Svalbardu 



Strana 145 

QSL lístky z expedic Jirky, OK1RF 
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Aktivity členů OK1KUH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK1DXJ u zařízení 

OK1KUH na portablu 
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OK1VPR a OK1TQ v OK1KUH 

OK1KUH VKV contest 
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Sedící OK1DXL a OK1DXJ 

OK1QY a OK1DUW na setkání 
v Českých Budějovicích 
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Aktivity členů OK1OVM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD 1983 

OK1VZP na PD 

 

PD s mládeží 
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 YL vysílají na PD 

 

Hon na lišku 
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OK1UYM na výstavě Holicích 
 

icích na výstavě  
staré techniky u OK1XW 

Hon na lišku 

 

Hon na 
Lukáš 
Kučera  
při 
technické 
soutěži 
 

lišku 
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Lukáš Kučera  
při technické 
soutěži 
 

Lukáš Kučera  
při technické 
soutěži 

OK1UYM a OK1DII 
u OK1XW v 
Holicích 

 

OK1UYM a OK1DII 
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Publikace OK1AD a OK1XU jsou zdarma ke stažení na WEBu Českého radioklubu 

   

   

   

   
   

http://www.crk.cz/CZ/EBOOKSC

