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Výsledky závodu s ručními klíči červen 2022 
 
 

Letošního závodu se účastnilo 17 stanic, deníky poslalo 14 stanic. Výsledky 
byly často vyrovnané a tak o pořadí rozhodoval počet spojení ve dvacáté 

nebo čtyřicáté minutě. Těšíme se na Vaši účast v Martinském závodu. 

 

 

 

 
  STANICE QSO BODY 

1. OK2BTK 17 25 

2. OK2CMZ 17 25 

3. OM8AQ 15 23 

4. OK1JFP 17 23 

5. OK1DQP 16 22 

6. OK1MGW 16 22 

7. OK2ABU 14 20 

8. OK1FFA 14 20 

9. OK2PAK 15 19 

  10. OK2BND 14 18 

  11. OK2SLS 14 18 

  12. OM4DU 13 17 

  13. OK2SWD 5 7 

  14. OK1FGD 6 6 
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     Důležité kontaktní adresy: 
 
     
     Český Radioklub, U Pergamenky 3,  
     170 00 Praha 7. 

e-mail: crk@crk.cz 
telefon: 266 722 240, 607 208 230 

      
     QSL služba :e-mail: qsl@crk.cz 

telefon: 266 722 253 
návštěvy: středa 0900 -1730, nebo dle dohody 
QSL lístky :  
Cesky radioklub, CRC, U Pergamenky 3,  
170 00 Praha,  Czech Republic. 

      
 
     Český telekomunikační úřad 
     Odbor správy kmitočtového spektra 

Sokolovská 219, Praha 9,  
P.O.Box 02 , 225 02 Praha 025,  
telefon (ústředna): 224 004 111 
Referent         : 224 004 708  
 
Stránky VRK na I-netu : http://www.vrk.wz.cz 
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Stav příspěvkové morálky k 2.6.2022: ( Změny  od 17.3.2022) 
 

Členské příspěvky na roky 2019 až 2023 uhradil OK2BFI. 
 
Členské příspěvky na rok 2022 uhradili: OK1AK(rovněž 2020 a 2021),2COS, 2CL, 
2BR(rovněž 2021), 2PAU(rovněž 2021), 2PIP(rovněž 2021), 
 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Silent key : 
 
Dne 7.4.2022 zemřel  Ing. Josef  Plzák, CSc, OK1PD,  čl.č.: 304 ve věku 91 let 
Dne 23.5.2022 zemřel Jan Bednář, OK1EV, čl.č.: 083 ve věku 94 let. 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Setkání v Brně : vždy první úterý v měsíci v 16 hodin v restauraci Plzeňský dvůr 
na Šumavské ulici a každý čtvrtek v 17 hodin, restaurace ZANNAM, Selská 76 na 
trase tramvaje č.4 v Maloměřicích. 
 
 
Prodej : 
 
Kolega ze zdravotních důvodů nabízí prodej zařízení pro KV, typ IC-738 
a duobander VKV pro pásmo 2m a 70 cm, typ IC-821.  
Informace podá OK2AIS. 
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Ing. Josef Plzák, CSc., OK1PD – SK 

OK1PD, zemřel  na zápal plic v noci ze 7. na 8. 

dubna 2022 ve věku 91 let. Dle jeho přání bude 

pohřben v rodinném hrobě v Černovicích u 

Tábora. Radioamatérskému koníčku se věnoval 

po celý život a stal se jedním z nejúspěšnějších v 

Československu. Povolení k amatérskému vysílání 

obdržel v roce 1950 se značkou OK1PD. Po dobu 

studia na vysoké škole vykonával funkci 

zodpovědného operátora radioklubu OK1KUR. 

V letech 1959 až 1961 a 1964 až 1965 

služebně působil v Guineji. Pobyt využil 

k amatérskému vysílání se značkou 7G1A a z 

dalších zemí jako 7G1A/FF7 a 7G1A/TZ. O 

spojení s ním byl obrovský zájem, protože 

v té době byl jediným aktivním 

radioamatérem z této bývalé francouzské 

kolonie v Africe. Celkem navázal přes sto tisíc 

spojení, dvakrát zvítězil a dvakrát se umístil 

na druhém místě v největším světovém 

závodě CQ-WW-DX Contest. Během 

Pražského jara v roce 1968 se stal předsedou 

přípravného výboru nové radioamatérské 

organizace. Po okupaci Československa 

sovětskými vojsky odmítl účast na 

ozbrojeném dohledu při pohřbu Jana Palacha 

a odešel ze služby od ministerstva vnitra. Byl 

zbaven hodnosti, všech vyznamenání, titulu 

kandidáta věd a také amatérské koncese. 

Nastoupil do Výzkumného ústavu sdělovací 

techniky, kde pracoval v laboratoři na vývoji 

přístrojů pro kosmický výzkum u projektů 

Interkosmos a Magion. Podrobný článek o 

tom je uvedený v Ra/Rž, číslo 1/2021. Po roce 

1990 byl plně rehabilitován a byla mu 

obnovena koncese s jeho původní značkou. 

V letech 1990 – 1991 byl předsedou Českého 

radioklubu. V roce 2001 se zúčastnil s OK1RD 

a OK1RI velmi úspěšné české expedice na 

tichomořský ostrov Christmas, odkud vysílali 

se značkou T32RD.   

Josef OK1PD, byl klasickým představitelem 

staré školy, kdy radioamatéři měli navzájem 

velmi dobré vztahy a vzájemně si ochotně 

pomáhali. Při vysílání vždy dodržoval 

HAMSPIRIT. Úspěšným vysíláním pro soutěž 

DXCC ze vzácných zemí v Africe a v Tichomoří 

se zasloužil                   o dobré jméno čs. 

radioamatérů ve světě. Svůj život prožil jako 

čestný, slušný a přátelský člověk, čest jeho 

památce!                                 Laco Polák, OK1AD 
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Historické QSL lístky čs. amatérů 

vysílačů – 26. pokračování                                                 
Laco, OK1AD; Ivo, OK1SI   

Ing. Jiří Voitl, OK3YY 

Narodil se 28.9.1900 v obci Úsov v okrese 

Zábřeh. Absolvoval Vysokou školu 

technickou, obor elektroinženýr a pak se stal 

profesorem na Střední průmyslové škole 

strojnické v Bratislavě. Po vzniku Slovenské 

republiky v roce 1939 se musel přestěhovat 

na Moravu. V letech 1946 až 1950 byl 

ředitelem Střední průmyslové školy 

strojírenské v Prostějově. Byl ženatý, dobře 

ovládal německý a částečně francouzský 

jazyk.  

Vysílat začal společně s OK1TW v roce 1934 

na školní klubové stanici OK3PBR. Vlastní 

povolení k amatérskému vysílání obdržel 

v Bratislavě 9.8.1935 se značkou OK3YY. 

Vysílal pouze v pásmu 80 metrů s výkonem 

30 wattů a s anténou Zeppelin. Po válce si 

obnovil povolení v roce 1946 se značkou 

OK2YY, ale v roce 1949 mu bylo zrušeno. 

Zemřel 28.11.1972. 

Zdroje:                                                                                                                                                                          

Dotazníky MPT, rok 1938,                                                                                                                                               

OM3LU: Krátka história slovenských 

rádioamatérov do 1952 
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Hamshacky předválečných amatérů 

 

66. OK1PJ, mjr. Jsef Pánek (v pravo) 

 

67. OK1PK, Rudolf Archmann 

 

68. OK1PL, Ing. Jaroslav Kolář 

 

 

 

69. OK1PU, Karel Pavlásek 

 

70. OK1PZ, Zdeněk Spálenský 
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 Z historie radioamatérů ve Zlínském kraji. 

Ve zlínském regionu byly podmínky pro rozvoj radioamatérství příznivější než v jiných místech 
ČSR. Výrazným pomocníkem byl podnik Baťa, který zaměstnával desítky technicky vzdělaných 
pracovníků. Pro činnost radioamatérů uvolnil Baťa ve 30 letech dvě místnosti ve Společenském 
domě (od roku1948 Moskva). Zde se také konal dne 13.2.1938 První Valný sjezd ČAV zlínského 
kraje. Sjezd zahájil a organizačně řídil předseda přípravného výboru Karel Charuza OK2KJ. 
Předsedou byl zvolen Bohumil Kovárník OK2ZE. Součástí zlínské odbočky byly stanoveny okresy 
Zlín, Kroměříž, Holešov, Vsetín, Uh.Hradiště, Uh. Brod  a Strážnice. 

 

 Rok 1938 byl pro naši republiku osudovým, když po zradě spojenců V.Britanie a Francie nás 
obsadilo fašistické Německo. Radioamatérům byly zrušeny koncese s výzvou odevzdat vysílací 
zařízení na ministerstvo Pošt a Telekomunikací. Jako všude v ČSR, samozřejmě i tady vznikla 
skupina protifašistického odboje, kde mezi hlavní patřil OK2CP Karel Šimák. Narodil se 
16.července 1896 v Přerově. V roce 1938 bydlel ve Zlíně. Koncesi měl od roku 1938- Byl 
nadšeným radioamatérem , členem výboru odbočky ČAV ve Zlíně. Jeho profese byla radiotechnik, 
ale pracoval jako vedoucí osobního oddělení ve firmě Baťa. Nesmířil se s okupací, zapojil se do 
odboje a dal k dispozici své znalosti amatéra vysilače ve prospěch ilegálnií skupiny. Jeden 
z organizátorů odbojové skupiny ON ve Zlíně, učitel Otto Ludvík, požádal Šimáka ke spolupráci. 
Ten nejdříve opravil nefunkční vysílač skupiny, pak vyrobil další a v lese u Uherského Hradiště 
školil členy odbojové skupiny v obsluze vysílače. Po odhalení byl zatčen 23. Srpna 1940, uvězněn 
v Uherském Hradišti a odtud převezen do Sušilových kolejí v Brně. Ve Vratislavi jej odsoudili na 
patnáct let káznice a trest si odpykával v káznici v Briegu, kde zahynul 7. Května 1944. Jeh jméno 
je uvedeno na památníku obětem 2. Světové války ve Zlíně. 

Št. rtm. Alois Bárta, OK2BA absolvoval kurz radiových mechaniků. Postupně sloužil na stálé 
radiové stanici v Ostravě, Brně a Kroměříži. V době služby v Kroměříži před okupací republiky 
zakopal společně s dalšími kolegy zbraně, které byly použity na konci války při osvobození 
Kroměříže. Současně zakopal také vysílače a různé bloky k nim, ale ty Gestapo později našlo. Dne 
20.9.1939 byl převeden do sboru ministerstva dopravy jako poštovní správce. Gestapo ho zatklo 
21. Listopadu 1939, udal ho příslušník SA H. Drauschke. Obviněn byl hlavně za opakované 
poslouchání vysílání zahraničního rozhlasu konce roku 1939 na jeho novém tříelektrodovém 
přijímači značky TELEGRAFIA a za vyjadřování se v protiněmeckém duchu. 
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Z historie radioamatérů zlínského kraje – pokračování. 

Odsouzen byl rozsudkem zvláštního soudu v Brně 28. Května 1940. Ve vězení v Brně si odbyl osm 
měsíců trastu a 7. Srpna 1940 byl odeslán do koncentračního tábora v Dachau. Zahynul při 
evakuaci vězňů z koncentračního tábora, když byla britským letectvem potopena německá 
vojenská loď Thielbeck v Lubecké zátoce. Loď byla přeplněna vězni, bylo na ni celkem tři ticíce 
osob, na pobřeží se dostalo jen padesát z nich. Po válce byl in memoriam povýšen do hodnosti 
poručíka a vyznamenán Čs. Válečným křížem 1939. 

 

První poválečné povolení kolektivní stanice OK2OZL získali zlínští HAMs 25.8.1947. Byla mezi 
prvními na Moravě a na zlínsku jedinou, která získala povolení ještě před Únorem 1948 a je stále 
aktivní. Změnou názvu města Zlín na Gottwaldov, se také měnily volací znaky OK2OZL - 2OGV - 
2KGV a v roce 1991 zpět na OK2OZL. 

 

V okresu Zlín postupně vzniklo dalších 6 kolektivních stanic :  

OK2KFD Luhačovice, OK2KGP Dům pionýrů a mládeže Gottwaldov,  OK2KIF Napajedla, 
OK2KSV Svit Gottwaldov, OK2KGE Otrokovice vznikla jako dívčí kolektivní  stanice a OK2KRG 
stanice pracovníků MV.  

 OK2OZL  je mateřskou stanicí  RK Zlín a její operátoři byli iniciátory a realizátory řady 
významných akcí: 

v roce    1956   - první spojovací  služba při žních na STS Otrokovice, 
              1957   - organizačně i technicky realizován TV převaděč z 9. na 2. televizní kanál, 
                            anténní stožár umístěn na budově n.p. Svit         
   říjen    1957   -  zahájena příprava Ing.Hanzelky k získání povolení OK7HZ, ukončeno           
                            v únoru 1958, 
              1958   -  zřízením učebny zahájen výcvik rychlotelegrafistů, 
    říjen   1958   -  dovoz Radaru z Tesly Rožnov, 
   srpen  1959   -  Setkání radioamatérů Gottwaldovského kraje v Luhačovicích, 
    září    1959   -  spojovací služba na XXXIV. šestidenní  mezinárodní motocyklové 
soutěži   
                            ČSR - účast 18 zemí šesti světadílů, 
  listopad 1959  -  týdenní kurz operátorů Lípa u Zlína, 
    1960 - 1963  -  stavba Vysílacího střediska Zlín-Kudlov, 
    srpen  1963  -  třídenní celostátní setkání radioamatérů v Gottwaldově, 
    1972 - 1973  -  dvoutýdenní kurzy operátorů na přehradě Luhačovice, 
                1981  -  Mezinárodní mistrovství ve víceboji radioamatérů, 
                1983  -  celostátní setkání radioamatérů po 20 letech v Gottwaldově, 
     1986 - 2002  - 10 týdenních  kurzů operátorů žen a mládeže zakončené  zkouškou před   
                             státní komisí, získání OK a Call v Otrokovicích. 
                2007  -  60. výročí  OK2OZL, vydávání diplomu  "ZLÍN AWARD" , s příležitostní   
                             značkou OL60OZL,     
 
 


