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Předmluva
I kdyţ z titulu knihy lze soudit, ţe kapitoly začnou popisovat radioamatérské dění
těsně před rokem 1930, kdy byly u nás uděleny prvé radioamatérské koncese,
domnívám se, ţe je vhodné se stručně zmínit i o širších souvislostech.
Velkou měrou se na rozvoji radiotechniky a s tím souvisejícím radioamatérstvím
podíleli fyzici a matematici, kteří dali teoretický základ celému odvětví. Nelze
opomenout ani vědce a konstruktéry, na jejichţ práci závisel zpočátku nesmělý,
později prudký rozvoj radioelektronického průmyslu, ze kterého pak mohli
radioamatéři čerpat. Nebudu se šířeji zabývat těmi, kteří se jen pasivně snaţili
zachycovat komerční vysílání prvých radiostanic (řadu jejich příběhů popisuje Dr.
Josef Daneš, OK1YG, ve své knize z roku 1985 "Za tajemstvím éteru"), zaměřím
se převáţně na ty, kteří se sami snaţili aktivně do vysílání zapojit. Dařilo se jim
vysílat a zachycovat elektromagnetické vlny na vzdálenosti několika metrů,
později kilometrů, nakonec dokázali překonat i oceány. A upřímně řečeno –
takový Marconi, Popov, Tesla byli alespoň z počátku daleko většími amatéry, neţ
většina těch dnešních, jejichţ činnost začíná zmáčknutím tlačítka "POWER" na
profesionálním zařízení. To si za několik tisícovek či desítek tisíc lze koupit v
nejbliţším obchodě se zboţím "pro amatéry", aniţ by bylo třeba hlubších znalostí
technických nebo zajmu o problematiku šíření elektromagnetických vln, o
dodrţování základních zvyklostí, slušnosti a ohleduplnosti k ostatním nemluvě.
Podklady pro tuto knihu jsem získával postupně díky řadě obětavých
radioamatérů, z nichţ jmenuji alespoň OK2LN, OK2WE, OK1PFM, OK2HKP,
OK2IJH, OK1GS, OK2VF a dalších; v mnoha případech však ani nemám
poznamenáno, kdo mi originál či kopii nějakého dokumentu poskytl. Oficiální
archivy jsou velmi skoupé – např. v archívu ÚRO z více neţ 300 dokumentů a
přípisů oddělení, které mělo na starosti radioamatéry, je jich uloţeno, pokud se
nemýlím, pouze 6 – moţná také proto, ţe jich byla řada vedena v kategoriích
TAJNÉ či DŮVĚRNÉ a byly zřejmě po nějaké době skartovány. V poštovním
archívu jsou radioamatérské dokumenty zase jen do doby, neţ agendu převzalo
Ministerstvo
národní
bezpečnosti
(MNB)
a
Ministerstvo
vnitra
–
Radiokomunikační kontrolní úřad (MV/RKÚ). Oficiální materiály z dob Svazarmu
a Ústředního radioklubu (ÚRK) neexistují ţádné. Zde jsem musel čerpat jen z
toho, co se mi dochovalo samotnému nebo co bylo uveřejněno v časopisech. Od
roku 1962 jsem byl totiţ po dva roky zaměstnán v Praze a díky tomu jsem ve
volném čase mohl vypomáhat na diplomové a QSL sluţbě, později jsem pracoval
jako člen volených orgánů. Byl jsem tedy osobně účasten řady jednání, ze kterých
mám zápisy. Bohuţel z celé mé bohaté korespondence z padesátých a šedesátých
let se mi zachovala pouze jediná sloţka z doby, kdy asi 3 měsíce nikdo
nevyzvedával z boxu zásilky a pošta je vracela zpět odesilatelům i do zahraničí
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(jinak celá objemná sloţka "vyletěla komínem", kdyţ jsem byl v roce 1981 váţně
nemocen a rodina "likvidovala zbytečnosti" z půdy). V té době jsem např. 6 let
kaţdoročně marně ţádal o koncesi, vedl spory (nakonec vyhrané) ohledně
uveřejňování adres na QSL posluchačů (koncesní podmínky se v tomto ohledu
zmiňovaly jen o koncesionářích, ale ÚRK odmítal posluchačské QSL s adresami
rozesílat), a formuloval stíţnosti na práci jednotlivých svazarmovských sloţek
apod. Informace o jednáních na úrovni Ústředního radioklubu a Ústředního
výboru Svazarmu ev. Ústředního radioklubu a Ministerstva vnitra nejsou vůbec
ţádné, i kdyţ vím, ţe jich byla řada a některé se zabývaly i mou osobou. Jejich
účastníci však jiţ neţijí. Budiţ připsáno k dobru mnohdy kritizovaným
funkcionářům Ústředního radioklubu, ţe se – pokud je mi známo – vţdy snaţili
všemoţně činnost radioamatérů obhajovat i v situacích, které nevypadaly
nadějně.
Některé ze zde otištěných faktů jsem zveřejnil jiţ dříve časopisecky, ale protoţe je
tento materiál určen především mladým začínajícím radioamatérům, doufám, ţe
to není na závadu. Původně jsem měl v úmyslu pokračovat v práci ing. Daneše;
některé kapitoly z jeho knihy bez přímého vztahu k radioamatérům vypustit a
naopak jiné doplnit, hlavně z doby po 2. světové válce – ty zveřejnit v době vydání
své knihy nemohl. Víme však, ţe materiály z této doby o radioamatérech
shromaţďoval. Bohuţel se po jeho smrti prakticky nic písemného nenašlo a
pokud jiţ nějaké informace byly zpracovány na paměťových mediích v jeho
počítači, byly smazány. Dědicové autorských práv (i kdyţ sporní – smluvně je
převzal NADAS) s mou představou o pokračování nesouhlasili a byli ochotni
schválit pouze vydání přetisku jeho knihy jako celku, s případným dodatkem.
Poněvadţ jsem v té době měl jiţ spoustu materiálů a téměř kompletní soubor
koncesních podmínek od těch prvých, u nás vydaných, aţ po dnešní dobu,
rozhodl jsem se popsat začátky radioamatérství, a to nejen u nás, samostatně.
Doufám, ţe tato kniha většině čtenářů nějaké nové a zajímavé poznatky přinese.
Poněvadţ se hlavně u pamětníků mohou vyskytnout ještě další dosud
nepublikované zajímavé dokumenty, vyzývám všechny, kdo k nim mají přístup,
aby je ofotografovali nebo oskenovali a zaslali na adresu J. Peček, Riedlova 12,
750 02 Přerov, nebo elektronicky na j.pecek@email.cz. Stejně tak přivítám
upozornění na případné nepřesnosti, které je moţné doloţit.
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HISTORIE TECHNICKÁ
Prehistorie elektrotechnická
Ve starém Řecku – ale nejen tam, např. i u divošských kmenů v Jiţní Americe –
znali jev, ţe po tření některých látek jsou tyto schopny přitahovat vlákna lnu,
slámy apod. Řecko je nám blíţe, proto se zaměřme na tuto oblast. Tam byly
elektrické jevy zprvu pozorovány na jantaru. Řekové věřili, ţe se třením jantar
probouzí k ţivotu a působí tak na pohyby v jeho okolí. Někteří se nesnaţili
všechny jevy přisuzovat boţským silám, ale měli své originální názory, byť ne vţdy
odpovídající dnešním poznatkům. Jedním z nich byl muţ, o kterém se říká, ţe byl
prvým fyzikem ţijícím v Řecku – Thalet Milétský. Ţil přibliţně 625 let před
Kristem. Za prapodstatu všeho povaţoval vodu a prokazatelně demonstroval svým
ţákům přitahování drobných předmětů jantarem poté, co jej třel jinou látkou. I
Aristoteles se o tomto jevu zmiňuje.
Plinius (Plinius Secundus Gaius), římský státní úředník, admirál a všestranný
přírodovědec, sepsal na tehdejší dobu obsáhlou encyklopedii Naturalis historia
(37 knih o biologii, lékařství, mineralogii, ale také o vesmíru aj.). V ní se např.
zmiňuje o úhořích, kteří jsou schopni dávat rány – měl však představu, ţe ryba
vystřeluje zvláštní, takto působící jed a ten doporučoval pouţívat v lékařství. Lidé
tehdy věřili, ţe se třením mění jantar na magnet a ţe magnet má duši. Např.
Číňané magnetovec pojmenovali "milujícím kamenem", " ... neboť tulí k sobě
ţelezo jako matka své dítky". Znali také schopnost magnetu ukazovat přesně
severo-jiţní směr a pouţívali jej k orientaci při plavbách na moři.
Kolem roku 1750 vznikly různé fluidové teorie; první matematický zákon, který
popisuje magnetismus, vyslovil Charles Augustin Coulomb (1736–1806). Jednak
ukázal, kolikrát je jeden magnet silnější oproti druhému, a dále prokázal, ţe vliv
určitého magnetického mnoţství slábne se čtvercem vzdálenosti. Coulomb tím
poloţil základy dalšímu vědeckému zkoumání těchto vlivů. Mimochodem – jeho
teorie nápadně připomíná Newtonův zákon o gravitaci. Po Coulombovi jiţ přišel
Faraday a další ...
Dvě jména, která je nutné vyslovit ve spojitosti s elektrickými jevy, jsou William
Gilbert, který působil jako lékař anglické královny Alţběty, a lord Francis Bacon,
kterému v roce 1600 vyšlo jeho slavné dílo "O magnetu, magnetických tělesech a
velkém magnetu Zemi". To je první vědecké dílo, které hovoří o elektřině a
magnetismu. Na druhé straně Gilbert hodně experimentoval a zjistil, ţe jsou-li
některé látky třeny, přitahují předměty hodně, jiné méně a některé vůbec ne.
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Přitaţlivé síle, kterou zkoumal, dal název "elektrická síla". Byl to on, který poprvé
slovo elektřina či elektrický pouţil právě proto, ţe nejvíce experimentoval s
jantarem a ten se řecky nazývá elektron (stejně jako stříbro s příměsí zlata
nalézané v řekách v tehdejší Malé Asii, ze kterého jsou nejstarší známé mince).
Jedny látky nazval idioelektrické (jantar a ty, které se chovaly obdobně), naopak
látky, u nichţ nebylo moţno třením elektřinu vybudit, nazval anelektrickými.
Jeho dalším velmi důleţitým poznatkem bylo to, ţe jevy elektrické oddělil od
magnetických – podle něj se elektrická síla budí třením, zatímco magnetická sídlí
v magnetu trvale. Od něj je i postřeh, ţe elektrická síla přitahuje všechny hmoty a
magnet jen ţelezo a dále ţe elektrická síla "ve vlhku zaniká", kdeţto magnetická
se nemění. Ovšem i u něj to bylo "fluidum ronící se při tření z těles" neboli
"fluidum elektricum". Gilbert také zkonstruoval první zařízení na zjišťování
existence statické elektřiny, elektroskop.
Po Gilbertovi přišli další, např. Otto Guerricke, purkmistr v Magdeburku, který do
velké skleněné koule nalil roztavenou síru, po vychladnutí sklo rozbil a získal tak
kouli ze síry, která měla obdobné "přitahovací" vlastnosti. Guerricke jako prvý
zaznamenal, ţe kdyţ je předmět ke kouli přitaţen, hned odskočí a je pak
odpuzován. Poznal také další efekt: kdyţ třel kouli ve tmě, začala světélkovat a při
přiblíţení ruky se ozval i praskot. Podařilo se mu sestrojit i tzv. třecí elektriku.
Guerricke své poznatky popsal v knize "Nové pokusy", která vyšla v roce 1672. Ta
zaujala dalšího experimentátora, Roberta Boyla, který zjistil, ţe přitaţlivá síla je
oboustranná, tedy ţe těleso zelektrizované je přitahováno tělesem
nezelektrizovaným. Pomocí vývěvy zjistil, ţe elektrická síla proniká i
vzduchoprázdnem. Další tehdejší experimentátorskou osobností byl Wall, který
zkoumal jiskry přeskakující ze zelektrizovaného jantaru do svého prstu a
přirovnával je k bleskům a hromům. Světelné efekty zase sledoval Francis
Hawskbee, který zkoumal světelné jevy v Toricelliho trubici a správně usoudil, ţe
se jedná o elektrický jev.
Pak to byl optik Stefan Gray, který kolem roku 1730 prováděl pokusy s izolanty a
vodiči. Zjistil, ţe některými látkami "elektřina utíká", zatím co jinými ne. Do té
doby věřil, ţe např. tenkost hedvábného vlákna je důvodem, proč elektřina z
tělesa na něm zavěšeného "neuteče". Rozdělil tedy látky na vodivé a nevodivé.
Roku 1733 zjistil Dufay (plným jménem Charles Francois du Fay de Cisternay), ţe
existuje dvojí druh elektřiny – "elektřina skelná" a "elektřina pryskyřicová". To byl
skutečně převratný objev. Teorie o existenci dvou druhů elektřiny sice existovala
jiţ dříve, ale učenci se přeli o to, zda to je moţné nebo nikoli. Argumenty vznášeli
příznivci obou stran. Dufay to však dokázal a popsal slovy: "Kaţdá z nich
odpuzuje sama sebe, zatímco jeden druh druhý druh přitahuje". Dufay se zabýval
intenzívně zkoumáním elektrických jisker a dokázal např. nabít lidské tělo tak, ţe
z něj ve tmě viditelně sršely jiskry. Totéţ dokazoval, kdyţ hladil rukou kočku leţící
na hedvábném polštáři.
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Jean Desagulier (1683–1744) jako prvý pouţil pojem izolátor pro látky nevodivé.
Přibliţně do tohoto období spadá i objev elektrického kondenzátoru ve formě
Leydenské láhve, na který přišli Pieter van Musschenbroek a Elvald von Kleist.
Ještě Benjamin Franklin byl přesvědčen, ţe existuje jen jeden druh elektřiny a
tvrdil, ţe elektrická polarita závisí na tom, zda má těleso elektřiny mnoho či málo.
Přišel však na sací účinek hrotu v blízkosti zelektrovaného tělesa a v roce 1749
navrhl a popsal princip tyčového hromosvodu. Po publikaci této teorie se ve
Francii přírodovědec Georges Buffon a Thomas Francois Dalibard ujali praktické
aplikace a v květnu 1752 vztyčili vysokou kovovou tyč; za několik dnů při bouřce
pozorovali mezi tyčí a zemí sršení jisker. Tyto pokusy byly později opakovány na
mnoha místech, dokonce se neobešly bez obětí – elektrickým výbojem byl např. v
Petrohradě v r. 1753 zabit George Wilhelm Richman. O rok později pak i u nás
vztyčil svůj hromosvod Prokop Diviš, farář v Příměticích. Tehdy ovšem byly
hromosvody stavěny s cílem bouřkám zabránit. Teprve v roce 1766 Benjamin
Wilson správně ukázal, ţe atmosférickým výbojům nelze předcházet, ale mohou
být hromosvodem neškodně svedeny do země.

Prehistorie přenosu zpráv – telegrafie
Od nepaměti se lidé snaţili s důleţitými zprávami seznámit své známé, příbuzné,
příslušníky svého kmene, později vyţadovali panovníci rychlé a včasné informace.
Adresátovi zpráva přišla v závislosti na vzdálenosti, kterou musel posel urazit,
nebo podle media, kterým byla zpráva přepravována. Mnohdy trvalo i týdny, neţ
se zpráva dostala na místo určení. Mimo poslů se k přenosu zpráv pouţívaly také
zvukové signály (bubny), např. u afrických domorodců je moţné se s touto
technikou seznámit i dnes; o světelných signálech (oheň, kouř) jste mohli číst v
indiánkách.
Pravděpodobně nejstarší dochovaná zpráva o trase vybudované speciálně pro
přenos informace je z roku 1184 před Kristem, kdy král Agamemnon s pomocí
řetězce ohňů na vzdálenost asi 550 km oznámil své vítězství na Trójou.
Kdyţ se přeneseme o nějaké to tisíciletí blíţe našemu věku, zjistíme, ţe jiţ v roce
1794 bratři Chappové ve Francii sestrojili optický telegraf. Byla to věţ, na jejímţ
vrcholu byla pohyblivá ramena a změna jejich postavení do celkem 92 moţných
kombinací znamenala písmena, číslice i celá slova. Byl k tomu sestaven i
speciální slovník. Nejdelší trasa, překonávaná tímto způsobem, byla
pravděpodobně v délce 225 km z Paříţe do Lille a přenos informace na tuto
vzdálenost byl otázkou několika minut, pokud ovšem byla dobrá viditelnost.
Jednotlivé stanice byly od sebe vzdáleny cca 11 km a jako řada jiných dobrých
vynálezů pozdější doby byla i stavba této trasy prvořadě určena pro vojenské
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účely. Do této skupiny telegrafních přístrojů lze ještě zařadit Gaussův telegrafní
přístroj, který vyuţíval sluneční paprsek a nazýval se heliotrop.
Jakmile byla objevena elektřina, elektromagnetismus a elektrochemické zdroje,
začaly pokusy s přenosem zpráv po vedení na elektrochemickém i
elektromagnetickém principu. Prvým byl Samuel Thomas von Sömmering roku
1809 s tzv. elektrolytickým telegrafem. Vysílačem byl vlastně přepínač, kterým se
proud přepínal na 35 vodičů. Konce vodičů byly ponořeny v okyselené vodě a
podle toho, který vodič byl pod proudem, vyvíjely se na něm bublinky kyslíku a
vodíku a tím bylo označeno vyslané písmeno. Pro nezbytný velký počet vodičů
však tento "vynález" neměl praktický význam.
Další telegrafy byly zaloţeny na výchylce magnetky v magnetickém poli. Ampér
vymyslel telegraf, který měl 60 vodičů a 30 magnetek. V roce 1832 se objevil
vylepšený systém Šillingův, (ruský vědec – Pavel Lvovič Šilling, viz encyklopedie
Wikipedia) který měl jen 5 drátů a 5 magnetek. Byl to prvý systém, který pouţil
kombinace pro vyjádření jednotlivých písmen. První skutečně provozovaná trasa
telegrafu na tomto principu byla zřízena v Rusku mezi Ministerstvem dopravních
spojů a Zimním palácem v Petrohradě. Gauss a Weber pak předvedli jen jediný
okruh s jednou magnetkou a postupným vysíláním jednotlivých značek. Ale
dálkový přenos zpráv telegrafem začal prakticky aţ v roce 1844 zřízením
metalické linky mezi městy Baltimore a Washington – o tom se ještě zmíním dále.

Klasický telegraf, Samuel Morse
O pokrok v oblasti přenosu zpráv se velkou měrou, i kdyţ nevědomky, zaslouţil
americký kongres. Ten zhodnotil systémy, které byly do té doby ve světě známé a
pouţívané a správně zkonstatoval, ţe jsou pro praxi těţkopádné. V roce 1837
vypsal soutěţ na sestrojení jednoduchého přístroje, který by slouţil pro přenos
zpráv. A jak tomu občas ve světě bývá, vítězem se stal člověk, který sice měl
zakončené obecné technické a do určité míry i elektrotechnické vzdělání, avšak
ţivil se něčím zcela odlišným – u něj to bylo malířství, pro které měl neobyčejné
nadání. Byl to Samuel Breeze Morse (1791–1872). Ten v mládí, od roku 1805, sice
navštěvoval Yale College, kde se seznámil se základy fyziky, ale záhy se projevil
jeho malířský talent a na doporučení jiného významného malíře odjel studovat
malířství do Anglie. V roce 1815 se vrátil do USA a otevřel si vlastní ateliér, oţenil
se a poté odešel do New Yorku. Byl jedním ze zakladatelů National Academy of
Design a od roku 1826 po dlouhých 14 let byl jejím presidentem.
Záhy mu zemřela ţena a v té době také rodiče a tak odjel do Evropy, aby změnil
prostředí. Na lodi – tehdy cesta trvala dlouho a cestující měli příleţitost se při
dlouhých procházkách po palubě a posezení v lodních restauracích poznávat –
navázal kontakt s fyzikem Ch. T. Jacksonem, který jej zasvěcoval do nejnovějších
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poznatků; mj. přišla řeč i na pokusy s telegrafem. Morse si podle vyprávění udělal
vlastní představu o tom, jak by takový přístroj měl vypadat a načrtl si jej. Ale
kdyţ se vrátil zpět do New Yorku, byl jmenován profesorem malířství a sochařství
na Nové universitě v New Yorku, zapojil se téţ do politického ţivota a v roce 1836
dokonce kandidoval na místo starosty New Yorku. Nabídl americkému Kongresu
některé své malby k výzdobě prostor Kapitolu, ale ten jej velmi nedůstojným
způsobem odmítl. Morse tak zanevřel na malování a věnoval se pokusničení s tím,
co mu od cesty do Evropy leţelo v hlavě. To byl právě přístroj zvaný telegraf.
Jeho bratři byli majetnými vydavateli známého časopisu New York Observer,
takţe byl s jejich pomocí materiálně zajištěn a mohl se plně věnovat pokusům.
Seznámil se s L. D. Galem a Josephem Henrym, kterým předvedl svůj prvý model
telegrafu. K zápisu zpráv, které byly vysílány přerušováním elektrického obvodu,
vyuţíval elektromagnet. Problém byl v tom, ţe při přenosu zpráv na větší
vzdálenosti se projevoval odpor vodičů a z toho plynul zásadní nedostatek: pokles
proudu, který pak jiţ nestačil spínat elektromagnetický zapisovač. S pomocí
svých přátel pak Morse zkonstruoval dvouobvodový telegraf, u kterého vnější
linka spínala citlivé elektromagnetické relé a jeho kontakty teprve ovládaly místní
obvod, který měl vlastní, dostatečně silný zdroj. Pro svůj telegraf sestavil první
abecedu, obsahující jen 10 číslic – kaţdá měla odpovídající počet impulsů,
kterými bylo vychylováno pisátko do strany. Číselným skupinám pak přiřazoval
různé významy. První pokus, který předvedl univerzitním profesorům, byl na
vzdálenost asi 1700 stop. Pokusům byl přítomen i Alfred Vail, jehoţ rodině patřila
velká továrna. Vail mu nabídl pomoc v mechanických pracech a Morseův
telegrafní přístroj záhy dostal i velmi dobrý design.
Zde začala jiţ dříve zmíněná role Kongresu, který se rozhodl zavést v USA síť
mechanicko-optických telegrafů obdobně, jako tomu bylo v Evropě. Morse měl v
soutěţi se svým přístrojem oproti dalším přihlášeným velký úspěch. Mechanickooptické systémy šly stranou, Morse byl vyzván k dokončení svých pokusů a od
Kongresu dostal finanční podporu. Svůj přístroj přihlásil k patentování – na
patentu se podíleli ještě menším dílem F. O. J. Smith (kongresman, který
prosazoval Morseho zájmy), A. Vail a L. D. Gale. Je zajímavé, ţe přes domácí
úspěch Morse neuspěl, kdyţ odjel svůj přístroj předvést a patentovat v Evropě.
Anglie jiţ dříve přijala patent nedokonalého Cooke-Wheatstoneova telegrafu. Ani
ve Francii, kde přístroj předváděl dokonce králi Ludvíku Filipovi, fyzikům
Humboldtovi, Guy-Lussacovi a jiným, se Morse neprosadil. Tam jej sice přímo
neodmítli, ale jeho ţádost byla odloţena k projednání na pozdější dobu.
Kdyţ přijel zpět do USA, poţádal Kongres o 30 000 dolarů na vybudování
telegrafní linky z Baltimore do Washingtonu. Kongres však tak vysokou částku
nechtěl uvolnit a kdyţ ho navíc přestala podporovat i rodina A. Vaila, byl Morse v
dosti svízelné situaci. Přesto svůj přístroj stále zdokonaloval a předváděl jej při
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různých příleţitostech, dokonce i prezidentovi ve Washingtonu. Nakonec se
podařilo vybudovat v roce 1844 i první dálkovou trasu pro přenos zpráv jeho
systémem, o kterou usiloval. Její délka byla 64 km. V roce 1866 pak bylo
uvedeno do provozu první kontinentální spojení podmořským kabelem poloţeným
mezi USA a Evropou. Mimo rycích přístrojů později vznikaly přístroje barvopisné,
případně pro příjem sluchem, tzv. klapáky.

I Morseova abeceda prodělala svůj vývoj
V letech 1840-1843 Alfred Vail vytvořil telegrafní abecedu, která jiţ byla sloţena z
teček a čárek a telegrafní přístroj ve spolupráci s Morsem zdokonalil tak, ţe se
pisátko vychylovalo nikoliv do strany jako u prvých přístrojů, ale vertikálně, takţe
zapisovalo jen vlastní značky.

Zápis přijaté telegrafní zprávy prvým páskovým zapisovacím přístrojem – pisátko se vychylovalo do strany

Vailova tehdejší telegrafní abeceda ovšem měla s dnešní málo společného a byla
nepraktická. Pouţívala např. tři druhy mezer: dvě ve značce, o délce jedné nebo
dvou teček, a mezeru mezi značkami o délce tří teček. To sice urychlovalo provoz
tím, ţe např. ze čtyř teček bylo moţno utvořit více kombinací písmen, ale
zhoršovalo to čitelnost. Další nevýhodou byly stejné kombinace pro některá
písmena. Při rychlejší práci vadilo i to, ţe nejčastěji se vyskytujícím písmenům
neodpovídaly nejkratší značky. Proto se začala pouţívat roku 1846 tzv. Bainova
telegrafní abeceda (Alexander Bain – vynálezce elmag. hodin, přenosu faximile,
podle jeho patentů byla navrţerna první telegrafní linka Vídeň-Brno ), která se
několikrát dále upravovala; aţ nakonec v roce 1854 byla přijata tzv. Americká
telegrafní konvence, která odstranila pouţívání mezery mezi značkami pro jedno
písmeno (C O R Y Z) a začala se všeobecně vyuţívat tzv. kontinentální telegrafní
abeceda. Ta odstranila dosavadní nedostatky, byla nazvána Morseovou abecedou
a je shodná s dnešní všeobecně známou Mezinárodní telegrafní abecedou
(International Morse). Jenţe ani to v té době telegrafní provoz na americkém
kontinentu úplně nesjednotilo – některé společnosti prosazovaly své pojetí
Morseovy abecedy. Tzv. "Americká morseova abeceda" se pouţívala u některých
sluţeb hodně dlouho (aţ na nepatrné detaily – viz písmena N, W a číslici 0 – je
shodná s abecedou Vaila). Postupně se také zaváděly značky pro tečku, čárku a
další znaménka a kolem roku 1860 se ustálilo několik značek jako zkratky (OK
pro vše v pořádku, GM, GA, GN, které známe dodnes, zatím co R R znamenalo
poţadavek na opakování, takţe mělo přesně opačný význam neţ dnes). Kolem
roku 1869 se začala pouţívat zkratka AS pro "čekejte". V Evropě se do té doby
pouţíval také odlišný způsob telegrafování – byla zde zavedena (naštěstí prakticky
na celém kontinentě) tzv. pruská telegrafní abeceda, přijatá konferenci ve Vídni
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roku 1851, která ovšem neznala písmeno J, zato zahrnovala i značky pro
německé hlásky Ä, Ö, Ü a pro další francouzské a španělské odlišné hlásky.
Jednotlivé způsoby pouţívání telegrafních značek včetně dnešní mezinárodní
abecedy jsou uvedeny v připojené tabulce (obsahující jen písmena a číslice). Ta
převzala číslice (vyjma 0) od Baina a většinu písmen z pruského způsobu
telegrafování. Všechna písmena mají kombinaci nejvýše čtyř teček či čárek,
všechny číslice pak pěti. Tato abeceda respektuje také četnost písmen běţného
anglického textu.

Tabulka porovnávající jednotlivé telegrafní abecedy
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Písmenové telegrafy
Další vývojovou etapou byly písmenové telegrafy. Takový přístroj se poprvé
podařilo sestrojit B. S. Jakobimu v roce 1850. Dalším byl D. E. Hughes, který
sestrojil roku 1855 přístroj, zaloţený na principu isochronního pohybu vysílače i
přijímače. Principem bylo typové kolečko s vyrytými písmeny po obvodě. Bylo
nutné zajistit, aby v momentě, kdy na vysílači je k tisku připraveno např.
písmeno K, bylo totéţ písmeno připraveno i na přijímací straně. Proto před
vlastním vysíláním bylo zapotřebí oba korespondující přístroje synchronizovat.
Okamţik vysílání byl řízen klávesnicí obdobnou klavíru a znal jiţ tzv.
"přeřazování", protoţe typové kolečko mělo jen 28 poloh, které nestačily na
všechna písmena, číslice a další znaky. Kaţdá poloha proto měla dvě značky,
druhá byla posunuta o 1/56 obvodu. Výkon tohoto stroje byl značný – aţ 1200
slov za hodinu. Naše pošty tato zařízení vyuţívaly ještě v poválečné době asi do
roku 1950. Dnes je můţete spolu s dalšími historickými telegrafními přístroji
spatřit např. v poštovním muzeu ve Vyšším Brodě.
Dalším vynálezcem telegrafního přístroje byl E. Baudot, který v roce 1884
zkonstruoval přístroj pro postupnou telegrafii, který jiţ pracoval s pětiznakovou
abecedou, pouţíval mechanický záznam znaků a jejich mechanický převod na
písmena. Postupná telegrafie je zvláštní způsob vyuţití vedení, kdy se v krátkých
časových intervalech vedení postupně přiděluje pomocí rozdělovače několika
telegrafním spojům. Značka písmene se vytvořila pomocí klávesnice o pěti
klávesách, jejichţ kontakty byly připojeny na pět za sebou následujících kontaktů
rozdělovače. Podle toho, která klávesa byla stisknuta, připojoval se na vedení
kladný nebo záporný proud ve sledu odpovídajícím tomu, jak je sběrač
rozdělovače přejíţdí. Tak na vedení vznikla pro kaţdé písmeno pětinásobná
značka, sloţená z pěti stejně dlouhých těsně za sebou následujících impulzů. Na
přijímací straně se otáčí isochronně s vysílačem stejný rozdělovač, který
přicházející značku rozdělí na pět elektromagnetů, ty vybaví svými kotvami
kombinační páky, takţe se tím kombinace impulsů mechanicky zaznamená. Další
převod na písmeno je čistě mechanická záleţitost. Obsluha musela perfektně
ovládat všechny kombinace, neboť klávesnice měla pouze 5 kláves, které se
obsluhovaly oběma rukama. Po zmáčknutí příslušné písmenové kombinace
zůstaly klávesy zaaretované a jejich návrat do základní polohy se uskutečnil aţ po
odvysílání celé kombinace. Pak bylo třeba rychle zmáčknout kombinaci dalšího
písmena. Výkon byl asi 2000 slov/hod. a pro obsluhu to znamenalo dlouhodobý
zácvik nejen vlastního dávání, ale i dalších činností, jako nastavování
synchronizace apod. Je s podivem, ţe v SSSR byl tento přístroj velmi hojný a
vyuţíval se ještě v 60. létech minulého století! Přístroji na tomto systému bylo
moţné přenášet jak písmena latinky, tak azbuky.
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Dálnopisné přístroje
S vynálezem telefonu se zdálo, ţe význam telegrafních přístrojů se bude neustále
zmenšovat. Přišlo však období dalšího rozvoje, kdy se ke slovu dostaly přístroje
dálnopisné. Jejich první konstrukce vznikaly ve válečných létech 1. světové války;
jejich konstruktérem byl Murray, který se inspiroval Baudotovým telegrafem. V
přechodném období však ještě vznikaly různé konstrukce velmi rychlých telegrafů
– např. rychlotelegraf Wheatstoneův, který pracoval s rychlostí aţ 12000
slov/hod., nebo rychlotelegraf Siemens–Halske, jehoţ typové kolečko se otáčelo
rychlostí 2000 otáček za minutu a osvětlovalo se jiskrovým výbojem – osvětlené
písmeno se ofotografovalo na pásku s fotografickou emulsí. Tento rychlotelegraf
dokázal přenést aţ 20000 slov za hodinu. Maďarští inţenýři Polak a Virág
zkonstruovali přístroj s rychlostí přenosu dokonce aţ 100000 slov za hodinu. Tyto
přístroje však neměly široké vyuţití.
Konstruktéři dálnopisných přístrojů se především snaţili o to, aby z obsluhy bylo
odstraněno vše, co přímo nesouvisí s vlastním vysláním nebo příjmem zprávy.
Tedy ţádné "povinné" synchronizování předem, ţádný zácvik. Dálnopisné přístroje
v mnohém připomínají psací stroj a konstruktéři z něj také vţdy záměrně
pouţívali řadu částí, jako např. klávesnici. Ta je prakticky shodná s klávesnicí
psacího stroje, je čtyřřadová, s některými speciálními klávesami navíc (návrat
válce, přeřazení apod.). Tvorba elektrických impulsů je u dálnopisných strojů
mechanická. Je zajímavé, ţe se prakticky aţ do zavedení výpočetní techniky
nepodařilo sestrojit elektronické dekodéry, které by co do rozměrů a nákladů byly
s mechanickými porovnatelné.
U nás se na poštách, drahách, u vojska a dalších uţivatelů pouţívaly převáţně
přístroje typu Siemens & Halske, Lorenz, Creed a RFT. Jen výjimečně se objevily
naše "Dalibory".

Telefony
Německý fyzik Phillip Reis (1834–1874) přišel jiţ v roce 1852 na princip telefonu.
Demonstroval jej však ve fyzikálním spolku ve Frankfurtu n. M. aţ roku 1861.
Neměl se svým objevem úspěch, protoţe přenášené zvuky nebyly dostatečně
jasné. Pokusy s telefonem ve stejné době prováděl i Francouz Bourseul, který se
potýkal s odmítáním telegrafní správy – ta ani nedovolila, aby byl jeho přístroj
vyzkoušen. Teprve Alexander Graham Bell (1847–1922), který byl učitelem
hluchoněmých, a Elisha Gray (1835–1901) patentovali 14. února 1876 (Bell s
dvouhodinovým předstihem) telefonní přístroj. Ital Meucci dodatečně protestoval
proti udělení patentu Bellovi s tím, ţe jiţ roku 1859 tento vynález předváděl a
roku 1871 přihlásil k patentování, ale nedostal odpověď. Za pravdu mu dal aţ
americký Senát dne 11. června 2002 (!!!) svým usnesením, ţe jediným a pravým
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vynálezcem telefonu je Antonio Meucci. Ve školách prakticky na celém světě se
však stále učí, ţe telefon vynalezl Bell ...
Na našem kontinentu se telefonovalo jiţ roku 1877 a v roce 1880 byla v Německu
uvedena do provozu první telefonní síť, jejíţ účastníci byli propojováni manuálně.
Éra automatických ústředen mohla začít teprve po vynálezu otočného voliče v
roce 1889, jeho objev je zásluhou Almon B. Strowgera (1839-1902).
Povšimněte si, jak šly v té době významné objevy z oblasti přenosu signálů rychle
za sebou. Problémy s přizpůsobením se překotnému rozvoji techniky však měli
lidé, kteří se s novými vymoţenostmi běţně nesetkávali. V roce 1884, kdy uţ
existovaly i telefonní mincovní automaty, se stala kuriózní historka, kterou
zaznamenaly noviny téměř po celém světě: V Kalifornii přišel na poštovní úřad
farmář, který chtěl obchodníkovi odeslat vzkaz týkající se stáda dobytka. Kdyţ se
úředník u přepáţky dozvěděl, oč mu jde, jen ukázal na telefonní přístroj zavěšený
na stěně. Farmář napsal vzkaz na kus papíru a ten nacpal do trychtýře mluvítka
tuţkou, takţe dokonce zničil mikrofon. Kdyţ marně čekal na odpověď, namačkal
papír se zprávou přímo do otvoru na mince a kdyţ se ani potom odpovědi
nedočkal, rozzloben na nefungující techniku odešel. A hle, za dalších 10 let se jiţ
lidé zajímali dokonce o bezdrátový přenos zpráv.

Prehistorie radiotechnická
Léta 1861–1864 jsou poznamenána prací anglického fyzika Jamese Clerka
Maxwella (1831–1879) na matematické teorii elektrického pole. Maxwell byl
geniální matematik a fyzik, který jiţ v patnácti letech předloţil královské vědecké
společnosti své prvé vědecké pojednání. Později, v roce 1873, vydal práci "A
Treatise on Electricity and Magnetism" (Pojednání o elektřině a magnetismu),
navrhl mechanický model elektrického pole – tento pojem vlastně také poprvé
zavedl – a napsal také svou nejvýznamnější práci nazvanou "Dynamická teorie
elektromagnetického pole". V ní geniálně matematicky zformuloval (Maxwellovy
rovnice) teorii elektromagnetického pole platnou dodnes; ta, jak se později
ukázalo, platí obecně i pro oblast světelných vln. Ze své teorie odvodil, ţe se
vzruchy elektromagnetického pole šíří prostorem transverzálně a vypočítal
rychlost tohoto šíření. Výpočtem zjistil, ţe tato rychlost je shodná s rychlostí
světla ve vakuu, jejíţ hodnotu v té době jiţ publikovali astronomové. Je s
podivem, ţe Maxwell dokázal o celé čtvrtstoletí teoreticky předstihnout pozdější
objevy v této oblasti.
Mezníkem pro vznik radiových komunikací však byl rok 1868, kdyţ O. Lodge
dokázal, ţe se vzruchy působené jiskrami na jiskřišti vázaném s plochou cívkou
přenášejí na jinou podobnou cívku induktivně vázanou. Dalším takovým
experimentátorem byl americký zubař–dentista Dr. Mahlon Loomis, který dělal
pokusy s elektřinou a elektrickými články. Měl ideu vyuţít pro telegrafii místo
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baterií elektrický potenciál horních vrstev atmosféry. V roce 1864 navrhl – zatím
jen na papíře – systém dvou vertikálních antén. Jednu klíčovanou proti zemi a
druhou, která byla se zemí spojena přes citlivý indikační přístroj. O rok později
tento svůj návrh realizoval „spojením“ mezi vrcholy dvou hor vzdálených od sebe
necelých 30 km; klíčování bylo moţno skutečně registrovat i na tuto vzdálenost. V
roce 1868 jiţ předváděl americkým kongresmanům a vědcům, ţe dokáţe na
vzdálenost necelých 30 km pomocí svých přístrojů, u kterých pouţil velmi dlouhé
vertikální antény taţené drakem, způsobit výchylku galvanometru, aniţ by
přístroje byly vzájemně propojeny drátovým vedením. Loomis má několik
zajímavých prvenství: formuloval, ţe se jedná o zvláštní druh vlnění, u svých
přístrojů pouţil jako prvý současně zemnící a anténní systém, k vytaţení antény
pouţil draka a balon, jeho anténa byla vertikální a jako první poţádal o udělení
patentu na bezdrátovou telegrafii, který mu ovšem tehdy nebyl udělen – zprávy
svými přístroji nebyl schopen přenášet, pouze předvídal, ţe by to bylo moţné.
Dalším vědcem, který se setkal s přenosem uměle generovaných
elektromagnetických vln na větší vzdálenost, byl David Edward Hughes, který v
roce 1879 náhodně zachytil před svou laboratoří praskání, vyvolávané jiskřištěm
zapojeným na generátoru pracujícím uvnitř v laboratoři. Z toho usoudil, ţe
jiskřiště vyzařuje nějakou elektrickou energii. Německý fyzik Heinrich Hertz
(1857-1894) se pokusil v roce 1888 ověřit Maxwellovu teorii a skutečně zjistil, ţe
se elektromagnetické vlny šíří jako světlo. Od roku 1890 pak dělal pokusy Nikola
Tesla, E. Branly objevil princip kohereru a o 7 let později Marconi pomocí
jiskrového vysílače přenáší telegrafní značky. V roce 1901 se Marconimu daří
totéţ dokonce přes Atlantik ...

Jiskrové vysílače

Princip jiskrového vysílače – schéma

První vysílače měly k těm dnešním skutečně daleko. Byly napájeny z nízkovoltové
baterie a stejnosměrný dynamo–motor generoval jen 5–30 V. Toto nízké napětí se
připojovalo přes telegrafní klíč na primární cívku vysokonapěťového
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transformátoru, při přerušení primárního okruhu vznikl impulz, který po
transformaci ze sekundárního vinutí nabíjel kondenzátor kmitavého okruhu.
Hlavní částí takového vysílače bylo jiskřiště a vysílače generovaly celé spektrum
kmitočtů; mimo jednoduché experimenty a později přenos telegrafních značek se
vyuţít nedaly. Dodnes se však s principem jiskrového vysílače setkáte při
poslechu na krátkovlnných pásmech, kdyţ kolem vašeho bydliště projede
neodrušený motocykl.
Z principiálního hlediska se připojený kmitavý okruh uváděl do kmitání
nabíjením kondenzátoru. Jakmile napětí dosáhlo dostatečné velikosti, na jiskřišti
přeskočila jiskra, elektrický oblouk v podstatě zkratoval kmitavý obvod a
kondenzátor se vybíjel přes indukčnost. Přeměna elektrické energie na
magnetickou se děla s kmitočtem daným hodnotami L a C, ale kmity měly
následkem ztrát stále menší a menší amplitudu – dnes jim říkáme kmity tlumené.
Aby kmitání neustalo úplně, musel se kondenzátor periodicky nabíjet. Dělo se tak
střídavým napětím a vţdy v maximu obou jeho půlperiod přeskočila jiskra.
Později se potřebné střídavé napětí získávalo z alternátoru a pomocí
vysokonapětového transformátoru se transformovalo na potřebnou vysokou
hodnotu. Takovýto systém vyuţíval Marconi, který na sekundární straně získával
napětí aţ 25 kV. Dalším známým experimentátorem s obdobným vysílačem byl
Tesla, který však neměl za primární cíl přenos zpráv, ale zamýšlel takový vysílač
vyuţívat k přenosům elektrické energie velkých výkonů na dálku.
Kmity rezonančního obvodu u jiskrových vysílačů byly silně tlumené proto, ţe při
kaţdém přeskoku jiskry se mnoho elektrické energie měnilo v teplo. Účinnost
takového systému byla tím vyšší, čím rychleji jiskry přeskakovaly, nesmělo ovšem
dojít ke stavu, kdy se na jiskřišti trvale udrţel oblouk. Sestrojit správně fungující
jiskřiště u těchto vysílačů byla věda – jisker muselo být co nejvíce, musely se ale
rychle zhášet, jiskřiště se také muselo vhodně chladit a musel se také
odstraňovat mrak ionizovaného vzduchu, který se kolem jiskřiště vytvářel.
Pouţívané alternátory vyráběly střídavé napětí o kmitočtu kolem 200 Hz a
poněvadţ jiskry přeskakovaly v maximu kladné i záporné půlperiody, v přijímači
byl slyšet tón dvojnásobného kmitočtu. Proto v literatuře té doby najdeme často
pojem "zpívající jiskřiště".
Kmitočty generované prvými vysílači byly relativně vysoké, pouhým uchem
neslyšitelné. Konečně ani akustické měniče v té době nebyly schopné kmitat na
kmitočtech nad 5 kHz a proto bylo nezbytné nějak přeměnit přijímané
elektromagnetické vlny na akustický signál. E. Branly zkoumal vliv
elektromagnetických vln na různé druhy kovového prachu a pilin, které měl v
izolačních trubkách s kovovými vývody. Ukázalo se, ţe jakmile byl kovový prášek
vystaven vlivu procházejícího vysokofrekvenčního proudu, prudce se zvýšila
vodivost tohoto elementu. Branly jej sám nazval "radioprůvodčím". S obdobným
zařízením pak dále pracoval Lodge a v roce 1893 sestrojil jeho variantu ve tvaru, v
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jakém byl pouţit v prvých přijímačích; nazval jej koherer. Kovový prášek však
bylo zapotřebí nepřetrţitě jemným poklepem rozdělovat do původního
neuspořádaného stavu a to se dělo mechanicky, nejčastěji zařízením na principu
Wagnerova kladívka.
Marconi pak pro své pokusy pouţíval speciální magnetický detektor, který
pracoval na principu změn magnetického toku v kovovém pásku, spleteném z
tenkých kovových vláken, který se rychlostí přibliţně takovou, jakou se dnes
pohybuje magnetická páska v přehrávačích, posouval ve skleněné trubičce
umístěné v magnetickém poli dvou podkovovitých magnetů. Na trubičce byly dvě
cívky – jedna v okruhu anténa–zem, druhá v okruhu se sluchátky. Změny
magnetického toku vyvolané průchodem vf proudu vyvolávaly akustický signál ve
sluchátkách. Později (1902) R. A. Fessenden přihlásil patent na heterodynní
způsob příjmu signálů – dva signály jen málo odlišných kmitočtů procházející
jedním obvodem generují signál rozdílového kmitočtu, který mohl být v
akustickém spektru.
Výzkumem přenosu elektromagnetických vln se intenzivně zabýval Hertz a jevy,
které zjišťoval, popisoval. Hertz však zemřel velmi mladý a k mnoha vědcům se
popisy jeho pokusů dostaly prakticky aţ se zprávou o jeho smrti. Nazvali tehdy
elektromagnetické vlny "Hertzovy paprsky". Pokusy s rozezvučením zvonku na
větší vzdálenost pomocí "vysílače" s rezonančním obvodem a jiskřištěm byly v té
době velmi populární, ale přenos elektromagnetických vln byl zprvu vnímán jen
jako zajímavý fyzikální jev, aniţ by se vědci zamýšleli nad jeho moţným vyuţitím.
Ve dvacátých letech, kdy se jiţ rádio běţně uţívalo, přiznal pak samotný Lodge, ţe
dlouho měl vize o moţnosti vyuţít elektromagnetické vlny k přenosu zpráv jen za
nesmyslné fantazie.
Je pochopitelné, ţe první přijímače byly málo selektivní, neměly ţádné zesílení a
poměr signál–šum byl u nich velmi malý. Změnu přineslo aţ pouţití elektronek
(původně lamp – ty byly zprvu velmi neúsporné a skutečně při provozu doslova
svítily, pojem elektronka se začal pouţívat aţ v roce 1938), ale o tom aţ později.

Marconi
Italský vědec Guglielmo Marconi (1874–1937) se věnoval zkoumání Hertzových
vln a na jejich principu pak přenosu zpráv na dálku. Experimentoval ve Ville
Griffone poblíţ Boloně v Itálii (dnes odtamtud můţete slyšet stanici IY4FGM) a
první prokazatelný přenos rádiových signálů uskutečnil v roce 1894. Myšlenka
přenášet pomocí rádiových vln zprávy na dálku jej jiţ neopustila. Jiţ v srpnu roku
1895 se mu podařilo zachytit vysílání na vzdálenost asi 1,75 míle (cca 2,8 km).
Ruský fyzik Alexandr Popov (1859–1905) přenášel o rok později jiţ text ve formě
telegrafních signálů na vzdálenost 250 m. Marconi nabídl svůj přístroj k vyuţití
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italské vládě, ale ta neměla o něco takového zájem. Proto odjel do Anglie, kde
předpokládal větší pochopení a také finanční podporu.
Přicestoval tam v roce 1896 s podivnými přístroji ve svých zavazadlech. Celníci
tak dokonale prozkoumávali, oč se jedná, ţe mu přístroje úplně zničili. Tehdy
šestadvacetiletý Marconi musel začít znovu – přístroje, které vezl, představovaly
zařízení k "bezdrátové signalizaci na dálku". Do Anglie odjel také proto, ţe to byla
tehdy největší námořní mocnost a Marconi měl vizi, ţe kaţdá loď na širém moři
bude mít díky jeho přístroji spojení s ostatním světem. Celkem příznivě byl přijat
na ministerstvu války, zatímco poštovní úřady shledaly jeho pokusy bezúčelnými.
V tomtéţ roce podává jako první na světě patent telegrafního systému
vyuţívajícího Hertzovy (dnes říkáme elektromagnetické) vlny.
V roce 1898 se mu jiţ podařilo navázat spojení lodě s pevninou postupně aţ do
vzdálenosti 100 mil. Jenţe komunikovat na větší vzdálenosti byla stále ještě fikce,
se kterou jen stěţí mohl prorazit. V té době jiţ byly známy práce Hertzovy, kterými
ukázal, ţe se neviditelné elektromagnetické vlny šíří podobně jako světlo. Jak by
tedy bylo moţné komunikovat na větší vzdálenosti, za horizont? Vědecké kapacity
povaţovaly Marconiho za fantastu a poštovní monopol, který investoval do
výstavby nových pevných linek, za nebezpečného protivníka, pokud by se
ukázalo, ţe Marconi má pravdu. Hlavně pošty se proto snaţily znemoţnit jeho
další pokusy. Společnost, kterou mezitím zaloţil a od které předpokládal příliv
peněz na další pokusy, zkrachovala. V této fázi vývoje se jiţ elektromagnetické
vlny vyráběly mechanicky, pomocí generátorů s kmitočtem cca 15 kHz a k
demodulaci slouţil koherer a později krystalový detektor.
Marconi měl zájem především na dvou věcech: chtěl dokázat, ţe systém, který
prosazoval, bude fungovat i na velké vzdálenosti a také chtěl narušit monopol
pošty a zřídit lacinější sluţbu pro přenos zpráv. Proto potřeboval dokázat to, co
bylo pro tehdejší dobu zdánlivě nemoţné: ţe signály z jeho stanice bude moţné
přijímat i za oceánem. I kdyţ se řada mecenášů nakonec vzdala podpory, protoţe
nevěřila v konečný úspěch, Marconi se nevzdával a nakonec se mu podařilo
vybudovat velkou vysílací stanici ve Walesu v Poldhu na evropském kontinentě.
Její výkon byl na tehdejší poměry ohromný – 25 kW! Jeho dvoustupňový jiskrový
vysílač vidíme na schématu č. 4. Anténa se skládala ze 40 drátů na konstrukci,
která měla celkem dvacet podpěr vysokých 60 m. V roce 1901 byla stanice hotova
a její signály byly slyšitelné do vzdálenosti asi 360 km, např. v Irsku. A to
znamenalo, ţe se elektromagnetické vlny opravdu šíří i za horizont! Marconiho to
utvrdilo v přesvědčení, ţe signály budou slyšitelné i za oceánem.
Odjel do Ameriky, aby tam vybral příznivé místo pro druhou stanici. Zvolil
východní pobřeţí Cape Cod ve státě Massachussetts, nechal tam svého inţenýra,
aby se staral o stavbu a vrátil se zpět do Anglie. Jenţe v září toho roku přišla
velká bouře, která jeho anténní systém v Poldhu prakticky úplně zničila. Mezitím
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postavili anténu i v Americe, ale měsíc po katastrofě v Poldhu tam došlo ke stejné.
V té době jiţ náklady na vysílač, anténní systémy, cesty ap. dostoupily závratné
výše čtvrt milionu dolarů! Na tehdejší dobu to byla ohromná suma a výsledek
ţádný. Ovšem Marconiho to neodradilo. Po odstranění trosek se mu za 11 dnů
podařilo v Poldhu postavit anténní systém nový.

Jiskřiště vysílače v Poldhu v činnosti

Se stanicí v Americe to ovšem nebylo tak jednoduché. Úřady tam začaly dělat
problémy a Marconi se nakonec rozhodl postavit nový, jednodušší systém na
Novém Foundlandu, coţ bylo místo nejbliţší vysílací stanici v Poldhu. Tajně
odplul zpět do Ameriky a tentokrát sebou vezl mimo přijímacích přístrojů i
balony, kterými chtěl vytahovat vodiče do velké výšky. Vybral si místo zvané
Signal Hill, kde své přístroje umístil v opuštěné vojenské nemocnici. Kdyţ bylo vše
připraveno, poslal telegram do Poldhu, aby kaţdé odpoledne po dobu tří aţ sedmi
hodin vysílali morseovkou nepřetrţitě písmeno S. Takové písmeno bylo vybráno
úmyslně, neboť Marconi věděl, jak je jeho experimentální vysílací stanice
sestavena křehce z dílů, které by delší zátěţ s velkým výkonem nesnesly. Další
zničení např. transformátorů si jiţ nemohl v tehdejší situaci dovolit.
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10. prosince 1901 bylo celkem příznivé počasí a tak mohl vypustit balon. Vysílání
bylo zprvu jen s výkonem 10 kW na vlně asi 366 metrů – ovšem přístroje na
měření kmitočtu nebyly, takţe se jednalo spíše o odhad, přesnou vlnovou délku
nikdo neznal. Prvé pokusy nedopadly dobře. Vysoká úroveň statické elektřiny
znamenala, ţe ve sluchátkách se ozýval jen silný praskot, ve kterém nebylo nic
čitelného. Nakonec silnější závan větru utrhl balon a anténa spadla na zem. 12.
prosince Marconi pokus opakoval. Vítr byl ale ještě silnější, takţe drát byl vytaţen
jen do výše 155 m – přesto jej nakonec vítr odnesl. Druhý balon vytáhl 152 m
drátu. Marconi viděl, jak ve větru anténa mění výšku i směr. Přesto se nevzdával
a snaţil se něco zachytit. Ve 12.30 Marconi strhl sluchátka a podal je svému
asistentovi George Kempovi se slovy:"Kempe, slyšíte něco?“ I přes silný šum
statické elektřiny bylo slyšet jasně rytmus tří teček, pauza a zase tři tečky.
Posléze signál zanikl ve statickém šumu, ale po nějaké době se zase objevil.
Marconi tehdy zapsal do svého deníku: "Signály ve 12.20, 1.10, 2.20.", coţ ovšem
pro svět nebyl ţádný důkaz. 14. 12. poslal do Anglie telegram, ve kterém popsal,
co se odehrálo.

Torzo prvého anténního systému v Poldhu po bouři

Prvá reakce došla od Anglo-americké telegrafní společnosti, která jeho telegram
odesílala do Anglie po telegrafním kabelu. Marconimu bylo sděleno, ţe tato
společnost má pro Newfoundland monopol na předávání zpráv a ţe si nepřeje, aby
v budoucnu byla její práva narušována. Ovšem jakmile se informace rozšířila,
začaly se o pokusy zajímat americká a kanadská vláda, které měly naopak na
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pokračování experimentů zájem. V mnoha technických časopisech však byly
výsledky znevaţovány a Marconi vlastně neměl ţádný důkaz, ţe vysílané signály
skutečně slyšel. Šíření vln na takovou dálku prokazoval jen svědectvím svého
asistenta a to nebylo pro ty, kdo věřili teoriím Newtona, Maxwella a Hertze,
dostačující. Příjem nějakých signálů z jiného kontinentu na středních vlnách
kolem 360 m se můţe konečně zdát nepochopitelný i nám, zvyklým poslechu
stanic s výkony mnohonásobně vyššími na nesrovnatelně dokonalejších a
citlivějších přijímačích. Navíc, kdyţ si při dnešních znalostech teorie šíření vln
uvědomíme, ţe to bylo brzy odpoledne, tedy v době, kdy jsou podmínky dálkového
šíření radiových vln o těchto délkách nejméně vhodné.
Ještě dlouho po tomto historickém experimentu probíhaly diskuze, zda Marconi
skutečně něco slyšel. Přinášely se nejrůznější doklady proti, dělaly se rozbory
sluneční činnosti v té době, které nakonec ukázaly, ţe příjem rádiových vln na
takovou vzdálenost v danou dobu a na kmitočtu cca 820 kHz byl prakticky
nemoţný. Co tedy mohl Marconi slyšet? Jeho vysílač s jiskřištěm produkoval
signály s vysokým procentem harmonických kmitočtů. Na přijímací straně byl
pouţit přijímač bez ladících prvků. Marconi tedy téměř s jistotou slyšel nikoliv
základní kmitočet, ale pravděpodobně 4. harmonickou (3280 kHz) nebo vyšší, kde
těch několik set wattů, které určitě na harmonických kmitočtech vysílač
produkoval, mohlo k přenosu stačit. Za těch okolností bylo vlastně štěstí, ţe
Marconi pouţil tak nedokonalý – neladěný přijímač. Bylo to štěstí, intuice
experimentátora nebo náhoda? Marconi měl totiţ tehdy sebou i druhý přijímač, s
laděným obvodem. Ať tak či onak, dnešní kaţdodenní provoz radioamatérů (a
nejen těch) mezi kontinenty dokazuje, ţe první radioamatér na světě měl pravdu!
Z Marconiho se stal nakonec na celém světě uznávaný vědec a úspěšný
podnikatel. Kdyţ se v roce 1932 konala v Chicagu světová výstava, zavítal na ni i
Marconi. Měl tam problémy s novináři a s fotografy, protoţe kaţdý chtěl "otce
radiové komunikace" vidět, mluvit s ním a vyfotografovat jej. Kdyţ si prohlédl
hlavní exponáty, odjel si prohlédnout radioamatérskou stanici, která odtamtud
tehdy vysílala. Jeho velká limuzína s americkou a italskou vlajkou zastavila před
nenápadnou a jinak opomíjenou budovou na kraji výstaviště. Marconi vyšel po
schodech do místnosti, odkud vysílala příleţitostná stanice W9USA a se zájmem
přihlíţel práci mladých radioamatérů, kteří navazovali jedno spojení za druhým.
Nevěděli, kdo to přišel a tak mu jeden z nich začal vysvětlovat, ţe se jedná o doma
vyrobené přijímače a vysílač s výkonem 1 kW. Marconi se jen usmál a řekl:" Já
vím. Já to znám. Konečně – vţdyť já jsem taky radioamatér!"
Marconi zřejmě tušil, ţe jeho objevy nemusí slouţit jen dobré věci, ale mohou být i
zneuţity, protoţe při jedné z posledních přednášek před svou smrtí ve skotském
Edinburgu o teorii zabezpečování mořeplavby soustavou vysílačů na pevnině a o
vzájemné komunikací mezi loďmi, hovoře více k sobě neţ k posluchačům,
prohlásil: "Nevím – dal jsem světu dobrou věc nebo hrozbu?"
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Marconiho společnost pak v Poldhu, na místě, odkud se vysílaly první radiové
signály zachycené za oceánem, postavila radiotelegrafní stanici. Kdyţ byla v roce
1937 demolována, Marconiho společnost tam vztyčila granitový obelisk na
památku významného místa a události. Dnes tam místní radioklub s názvem
Cornish Radio Amateur Club provozuje amatérskou stanici, jejíţ provoz v roce
1978 zahájil Marconiho potomek: markýza Marconi se svou dcerou Elettrou. Tato
stanice nyní kaţdoročně vysílá poslední týden v dubnu během tzv. Marconiho
dnů.

Popov
Alexandr Stěpanovič Popov (1859–1905) studoval v Petrohradě na univerzitě
fyziku a matematiku a tam se seznámil s pracemi Maxwella, který matematicky
zdůvodnil Faradayovy pokusy o vztahu elektřiny a magnetismu a s objevem
telefonu Bella. Po dokončení studia se Popov stal učitelem fyziky na vojenské
škole v Kronštadtu. Kdyţ se dozvěděl o úspěšném Hertzově pokusu, kterým
prokázal šíření elektromagnetických vln, a kdyţ krátce nato byl znovuobjeven pro
tyto účely koherer, dostal Popov podnět k vlastním zkouškám. Pokusy se mu
dařily a on sám o nich referoval 25. dubna 1895 (podle dnešního kalendáře 7. 5.)
na zasedání Ruské fyzikálně chemické společnosti v Petrohradě. Tam předvedl
nový velmi citlivý přijímač s kohererem, který měl samočinné roztřásání kovového
prášku a dokázal jiţ přijímat tečky a čárky, takţe byl vhodný k přenosu telegrafní
abecedy. V závěru své přednášky uvedl, ţe tento objev lze vyuţít pro přenos zpráv
na větší vzdálenost.
V létě roku 1895 sestrojil Popov přijímač k záznamu atmosférických poruch a
zaznamenával tak blíţící se bouře. O rok později jiţ předvedl telegrafování na větší
vzdálenost, kdyţ vysílač s Ruhmkorffovým induktorem byl v jiné budově a prvým
radiogramem, můţeme-li to tak označit, byl přenos dvou slov "Heinrich Hertz".
Poté se věnoval zkouškám přenosu i na moři, vylepšoval vysílače, objevil význam
antény a jejího naladění do rezonance pro lepší přenos energie. Kdyţ v roce 1899
ztroskotal křiţník Admirál Aparskin, bylo třeba zřídit mezi ostrovem Hogland, na
jehoţ skaliska křiţník najel, a městem Kotkou ve vzdálenosti asi 60 km telegrafní
spojení. Cena za vybudování drátové trasy byla 50000 rublů, Popov slíbil, ţe zřídí
bezdrátové spojení za pouhých 10000 rublů. To se skutečně podařilo, Popov slavil
úspěch a v roce 1900 vydalo ruské námořní velitelství rozkaz zřídit jiskrové
přístroje na válečných lodích. Popov se věnoval ovšem také výcviku telegrafistů –
zachoval se dokonce program kurzu telegrafie z doby před více neţ sto lety, z
24.4.1900.
V roce 1901 byl Popov jmenován profesorem fyziky na Petrohradském
elektrotechnickém institutu. Zemřel však v relativně mladém věku 31.12.1905 (v
jiných pramenech udávané datum úmrtí 13.1.1906 je podle dnešního kalendáře),
takţe na dalším vylepšování jím zkonstruovaných přístrojů se jiţ nepodílel.
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Murgaš
Poměrně málo známá je historie slovenského kněze Josefa Murgaše (1864–1929),
který se řadu let pohyboval hlavně mezi dělníky, kteří přijeli za prací do americké
Pennsylvanie. Velmi se zajímal o Marconiho pokusy a poznal, ţe tehdejší způsob
bezdrátového přenosu telegrafních zpráv by bylo moţno zlepšit. Vysílání
jednotlivých písmen trvalo poměrně dlouho, a kdyţ se tempo zrychlilo, jednotlivé
značky splývaly. Navrhl proto systém, na který dokonce získal v roce 1904 patent
– byl to prvý tónový systém, vyuţívající pro identifikaci jednotlivých značek
kombinace dvou různých tónů. Tím, ţe místo čárky vysílal tečku jiným tónem, se
čas potřebný k předání zpráv podstatně zkrátil. Na druhé straně vycvičit obsluhu
v příjmu bylo zase podstatně sloţitější a tento systém se nerozšířil. Tónové
systémy našly uplatnění a začaly se ve větší míře pouţívat aţ o desítky let později.
Mimo tohoto patentu získal Murgaš celkem 12 jiných, které byly spjaty s
bezdrátovým přenosem zpráv – na konstrukci vlnoměru, antény, detektoru,
transformátoru a další. V roce 1920 se dokonce soudil s Marconim o prioritu
způsobu bezdrátového přenášení zpráv a soudní spor tehdy vyhrál. Zajímavé je,
ţe podobně jako Morse se také Murgaš zabýval malířstvím. Byl velmi nadaný,
malířství studoval dokonce v Budapešti a některé jeho obrazy jsou dnes v Banské
Bystrici. Angaţoval se nakonec i pro vznik Československé republiky – jeho
podpis je i na tzv. Pittsburské dohodě, coţ je dokument připravující její vznik.

Využití rádia v praxi
Jiskrové vysílače se pouţívaly v začátku 20.století nejen pro pozemní spoje – tam
jiţ bylo rozšířeno telegrafování pomocí metalických vedení. Hlavní význam měly
tehdejší jiskrové vysílače pro spojení lodí s pevninou. Lodní vysílače pouţívaly
výkony do 5 kW a byly schopny komunikovat na vzdálenost aţ 800 km.
Rádiové telegrafní spojení trpělo zpočátku řadou nedostatků, poruchami, únikem
apod. Jakmile se ale provoz jiskrových vysílačů rozšířil, díky širokému spektru
vyzařovaných kmitočtů docházelo ke vzájemnému rušení, pokud bylo několik
stanic blízko sebe. V blízkosti vysílací stanice, která byla právě v provozu, bylo
prakticky nemoţné přijímat signály vzdálených slabých stanic.
Pravděpodobně také z té doby pochází označení radioamatéra–vysílače
synonymem HAM. Je ale otázkou, z čeho vlastně tato "přezdívka" vznikla.
Skutečností je, ţe jeden z prvých radioamatérů, který byl všeobecně známý,
objevoval se na pásmu často a produkoval silné signály (pouţíval vysílač o výkonu
5 kW), pouţíval značku HAM. Kdyţ se ale podíváte do anglického slovníku,
zjistíte, ţe pod heslem hams je uveden význam "zadnice". Dalším prokazatelným
faktem je, ţe jeden z operátorů komerční stanice při korespondování se vzdálenou
lodí, kdyţ byl rušen signály amatérských stanic, nerozuměl předávanému textu a
vztekle telegrafoval zpět na loď „SRI OM, THOSE B... HAMS ARE JAMMING YOU".
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Zda tím myslel radioamatéry všeobecně nebo zadní část těla, dnes asi těţko
určíme. Ať tak či onak, slůvko HAM se stalo mezinárodním synonymem pro
osoby, zabývající se radioamatérským vysíláním, ale v prvopočátku mělo spíše
význam něčeho špatného, neţádoucího.

Nejdůležitější telegrafní tísňový signál – SOS
3.listopadu 1906 podepsalo 29 zemí (některé materiály mluví o 27 zemích) na
berlínské radiotelegrafní konvenci svolané na podnět císaře Viléma II (prvá
světová konference pojednávající o spojích) mezinárodní standard nouzového
volání pro lodní námořní plavbu. Prioritu zde dostala morseovka. Před rokem
1906 kaţdá společnost, provozující námořní plavbu, měla svůj vlastní systém,
kterým její lodi oznamovaly, ţe jsou v tísni. Pravděpodobně nejpropracovanější
systém měla Marconiho společnost International Maritime Communication
Company, která pouţívala kód "CQD". Prvá dvě písmena CQ byla převzata z
pozemního provozu, kde znamenala obecně výzvu všem stanicím, a písmeno D
bylo přidáno ze slova distress – tíseň.
Signál SOS pouţívaly v Evropě hlavně německá plavidla. Původně byl pouţíván
signál SOE, jenţe jednotlivá tečka – E mohla v rušení nebo při úniku snadno
zaniknout, proto byla nahrazena písmenem S. Konečně nejznámější vyuţití bylo
při katastrofě lodí Titanic, vysílající 15. 4. 1912 "CQD MGY" (MGY byl volací znak
přidělený lodi Titanic). V té době ještě všechny společnosti nepřijaly zásady
sjednané v roce 1906, navíc v mnoha případech radiotelegrafisté nedrţeli na
lodích nepřetrţitou sluţbu – to byl případ lodi California, která byla sice Titanicu
nablízku, ale v noci neměla radiostanici v provozu. Je také třeba zmínit fakt, ţe
rádioví operátoři některých společností měli zakázáno navazovat spojení s
telegrafními stanicemi jiných společností. Marconiho společnost, která měla
hlavně u anglických lodních společností největší vliv, nebyla výjimkou, ale v roce
1907 povolila pouţívat mimo CQD také SOS. Operátor na Titanicu John Phillips,
který zahynul v ledové vodě, zásadně pouţíval jen volání CQD, jeho pomocník
Harold Bride jej občas prostřídal nově zavedeným SOS.
Krátce po tragedii Titanicu mezinárodní telegrafní konference v Londýně stvrdila
jiţ šest let předtím přijaté SOS pro tísňové volání, ale hlavně výhradně vyčlenila
pro vysílání lodních tísňových signálů vlnovou délku 600 m. Navíc bylo
dohodnuto, ţe všechny lodní stanice musejí dodrţovat vţdy kolem 15. a 45.
minuty v kaţdé hodině rádiový klid a operátoři musí v té době povinně sledovat
okolí tísňového kmitočtu, zda tam někdo nevolá. Od roku 1914 pak bylo nařízeno,
ţe kaţdá loď vezoucí 50 či více pasaţérů musí být vybavena rádiovou stanicí.
Tento systém tísňového volání se udrţel dlouho. Ovšem moderní druhy provozu,
hlavně satelitní komunikace, nabývala významu. Poslední tísňovou výzvu SOS
vysílala 31. 12. 1997 loď OAK, plující z Kanady do Anglie, které selhaly motory a
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v bouři měla problémy s nákladem. Vysílala tehdy "SOS SOS This is OAK. Position
56 16 N 24 59 W. Stop engine. We need assistance." Málem se ale nedočkali
pomoci – vzhledem k tomu, ţe se jednalo o poslední den platnosti úmluvy z roku
1912 a navíc bylo Silvestra, operátor anglické pobřeţní stanice zpočátku soudil,
ţe se jedná o ţert. Loď OAK tedy byla poslední v historii námořní plavby, která
pouţila tísňový signál SOS.

Nová etapa – elektronky
Vývoj v oblasti přenosu zpráv pomocí rádiových vln popohnal kupředu objev
elektronky. Je třeba přiznat, ţe vlastně prvým, kdo přišel na efekt průchodu
proudu ve vakuu mezi rozţhaveným vláknem ţárovky a kovovou destičkou
zatavenou v jeho blízkosti byl T. A. Edison. V té době byl D. Fleming
konzultantem u jedné Edisonovy společnosti a tak byl s pokusy seznámen. Nikdo
tehdy ovšem ještě nedomyslel, jaký význam tento objev jednou bude mít. Patent
na dvouelektrodovou elektronku (v té době se nazývala lampou a upřímně řečeno,
svítit se s ní dalo), tzv. Flemingovu diodu, byl vydán 16. 11. 1904. Byl to jeden ze
dvou mezníků, které sehrály významnou roli v dějinách radiotechniky. Fleming se
pak stal profesorem na londýnské univerzitě a poradcem firmy, kterou zaloţil
Marconi. Patřil ke skupině nadšenců, kteří se pokoušeli překonat Atlantický
oceán pomocí radiových vln v roce 1901 a sám byl při pokusech na straně
evropského vysílače v Poldhu, zatímco Marconi na New Foundlandu. Flemingova
lampa byla jiţ tehdy v přístroji pouţita jako detektor!
V roce 1906 Fleming publikoval poznatky tehdejší vědy v knize "The Principles of
Electric waves, Telegraphy and Telephony". Byl jedním z autorů, kteří se podíleli
na sepsání proslulé "Encyklopedia Brittanica" v letech 1910–1912, kde se zabýval
elektrotechnikou. V roce 1929 byl povýšen do šlechtického stavu. I kdyţ dioda
neumoţňovala zesilovat signály, s jejím vyuţitím byla přenášena jiţ v roce 1906
řeč i hudba na vzdálenost cca 40 km.
4. března 1906 Robert von Lieben podal přihlášku patentu na "katodové relé" –
elektronku, která skutečně byla později pouţívána v některých telefonních
ústřednách místo mechanických relé. Patent pak převedl na firmu Telefunken. To
však ještě stále nebyl znám zesilovací efekt - ten objevil Lee de Forest sice téţ v
roce 1906, ale později. Jeho jméno vešlo do podvědomí tisíců Američanů v roce
1910, kdyţ světoznámý italský tenor Enrico Caruso (1873–1921) zpíval v
newyorské Metropolitní opeře nadšeným posluchačům a koncert byl poprvé
bezdrátově přímo přenášen pomocí rozhlasu; de Forest se o tento přenos nejvíce
zaslouţil.

Forest
Lee de Forest se narodil 26. 8. 1873 v Council Bluffs ve státě Iowa. Krátce po jeho
narození se celá rodina odstěhovala do Alabamy, kde jeho otec vedl školu pro
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barevné. Lee měl od mládí velký zájem o vše, co souviselo s elektrotechnikou.
Navštěvoval inţenýrskou školu v New Havenu (stát Connecticut) a pak studoval
přírodní vědy ve Shefieldu, v letech 1896–99 tzv. "vědeckou školu" a tak postupně
realizoval své dávné přání věnovat se technickým vědám.
Praktickou ţivotní dráhu začal po studiích v Chicagu u společnosti Western
Electric. Okamţitě měl úspěchy, o čemţ svědčí víc neţ 300 patentů, které
postupně získal. Jako první např. uvedl do praxe elektrolytický detektor; tento
prvek umoţnil prakticky poslech telegrafních signálů na sluchátka (předtím
musely být zaznamenávány pomocí magnetického pisátka). Ale jeho největším
činem bylo určitě vloţení kruhového děrovaného kotoučku do diody mezi katodu
a anodu. Tato Forestova elektronka, kterou on sám nazval audion, dokázala jako
první na světě ovlivňovat anodový proud napětím na mříţce, jak byl děrovaný
kotouček nazván. Bohuţel, zesilovacím efektem jako takovým se Forest v první
fázi nezabýval, takţe mohlo dojít později k různým sporům.
Lee de Forest zesilovací efekt objevil vlastně náhodou – experimentoval s
elektrodami rozţhavenými pomocí Bunsenova hořáku a chtěl vyzkoušet, zda jako
detektor mohou slouţit i dvě rozţhavené elektrody v malé vzdálenosti od sebe. K
jedné elektrodě zapojil anténu, ke druhé uzemnění a paralelně k elektrodám
zapojil baterii a sluchátka. Kdyţ pak přijímal radiový signál, ten se ve
sluchátkách ozval s nebývalou silou – v tomto nezvyklém zapojení rozţhavené
elektrody pracovaly jako detektor i jako zesilovač. Dokonce se mu tímto
primitivním způsobem podařilo přijímat signály z lodi, zakotvené v newyorském
přístavu. Později se ukázalo, ţe není třeba nahřívat obě elektrody, ale stačí, kdyţ
je rozţhavena jedna. Tehdy jeho konstrukce elektronky vycházela z uhlíkového
vlákna ţhaveného baterií, druhá platinová elektroda byla v jeho blízkosti. Lampa
byla omotána fólií, ke které se připojovala anténa. V této fázi pokusů napadla
Foresta myšlenka, ţe efekt by mohl být ještě větší, kdyby se "vnější" elektroda
umístila dovnitř. Konstrukčně bylo nejjednodušší vyrobit ji jako mříţku. A
skutečně, tato lampa, které se zakrátko začalo díky W. Ecclesovi říkat trioda,
měla jiţ zesilovací efekt. První kusy zesilovaly asi 5x. Trioda mu byla patentována
15. 1. 1907 spolu se zapojením audionu, jehoţ princip je rovněţ objevem Lee de
Foresta. Vlastní zesilovací efekt však popsal později aţ Robert von Lieben (1878–
1913), který poznal, jak je tuto elektronku moţno vyuţít k zesilování signálů.

Praktické využití elektronek
Od roku 1912 se jiţ elektronky začaly vyuţívat prakticky. Objev přinesl Lee de
Forestovi i značný finanční zisk – v roce 1913 mu Telephone Company zaplatila
50000 $ za právo pouţívat tuto lampu v telefonní síti; Western Electric mu
zaplatila 90000 $ za pouţití v audionech a později odkoupila veškerá práva na
tuto elektronku za 250000 $. Získané peníze věnoval de Forest na další výzkumy.
V roce 1919 přišel na zlepšený systém zvukového filmu a pro komerční vyuţití
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tohoto objevu zaloţil společnost De Forest Phonofilm Company. V dalších letech
vylepšoval přístroje pro záznam zvuku, telefonní provoz, obrazovou telegrafii,
televizní techniku a nakonec i radarovou techniku. V Americe je tento vědec
známý jako "otec amerického rozhlasu". Zemřel v Holywoodu 30. 6. 1961.

Faksimile katalogu elektronek Philips z třicátých let
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Faksimile jedné strany ceníku elektronek z třicátých let

Objevy a jejich vyuţívání se pochopitelně neobešly bez následných soudních
sporů mezi více vědci – vţdyť šlo o nemalé peníze. Americký soud však definitivně
přisoudil v roce 1916 prvenství v objevu diody Flemingovi a u triody Lee de
Forestovi. Skutečně, teprve vynález triody umoţnil široké veřejnosti poslouchat
hlasitě rozhlasové vysílání – do té doby byla hlasitost u radiových přijímačů jen
taková, jakou ji známe dnes z poslechu krystalek. Navíc sluchátka zpočátku
nebyla příliš citlivá, ale i na jejich vývoji se pracovalo.
Pokrok šel ovšem dál i v oblasti elektronek. V roce 1911 přišel N. D. Coolidge na
princip kysličníkové katody, v roce 1914 Irving Langmuir objevil vysokou emisní
schopnost kysličníku thoria, coţ ve svém důsledku znamenalo velkou úsporu
energie pro ţhavení. V roce 1913 byla objevena tetroda, v roce 1929 B. D.
Tellegen sestrojil pentodu, v roce 1932 přišla na svět hexoda vyuţitelná pro
směšování atd.
V roce 1913 německý vědec Alexander Meissner (1883–1958) získal patent na
oscilátor se zesilovací elektronkou a rázem bylo moţné vysílače konstruovat na
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zcela odlišném principu. Jiskrovým vysílačům zvonila hrana; jak se dočtete
později, jeden z posledních prakticky vyuţívaných byl na naší lodi Legie.
Významným mezníkem pak byl objev ionosférických vrstev, který se prakticky
současně, ale nezávisle podařil americkému badateli A. E. Kennelymu (1861–
1939) a anglickému fyzikovi Oliveru Heavisidovi (1850–1925). Důleţité bylo
zjištění významu ionosférických vrstev pro dálková spojení.
Elektronky také umoţnily rozhlasové vysílání. U nás i v Německu se oficiálně
začalo s rozhlasovým vysíláním v roce 1923, u nás to byl vysílač ve Kbelích s
výkonem 1 kW na kmitočtu 261 kHz. Rok 1929 byl zase mezníkem pro přenos
obrazů na dálku. V Německu pracovala televize jiţ před 2. světovou válkou, ale u
nás byl první televizní vysílač spuštěn aţ v roce 1953 na Petřínské rozhledně
v Praze. V roce 1973 bylo u nás zahájeno pravidelné barevné vysílání v systému
SECAM. Naše generace pak ještě zaţila fantastický rozvoj polovodičové techniky –
od prvních tranzistorů, přes prvé hybridní "integrované" obvody skládané z
tranzistorů aţ po dnešní analogové i číslicové obvody, jejichţ hustota integrace se
jiţ vymyká lidskému chápání.

Dobové schéma rozhlasového přijímače ze začátku třicátých let

28

Rudolf Hell a jeho přístroj
Při přenosu dálnopisné abecedy můţe některý prvek značky zaniknout nebo
naopak můţe porucha vyvolat značkový prvek a výsledná značka pak neodpovídá
vyslané. Také poruchy v místě spouštěcího nebo závěrného impulzu znamenají
zkomolení zprávy. Proto Rudolf Hell (1901–2002), který dokonce jako malý hoch
ţil nějakou dobu v Chebu (Eger), kde byl jeho otec zaměstnán jako ţelezniční
úředník, zkonstruoval přístroj na jiném principu. Jeho přijímač psaných
dokumentů byl zaloţen na principu příjmu grafické informace, která byla před
tím na vysílací straně rozloţena do jednotlivých bodů. Přístroj byl nazván
"Hellschreiber" a mnozí starší radioamatéři si jistě pamatují, ţe se v poválečných
a v padesátých letech u nás vyskytovaly německé komunikační přijímače
"MINERVA", které kromě klasické nf části měly vestavěn další blok s elektronkou
EL11, která slouţila jako zdroj vstupního signálu právě pro tento přístroj.
Hellschreiber byl, pokud se jednalo o přenos signálu a jeho dekódování,
předchůdcem dnešních faxů.
Rudolf Hell zaloţil v roce 1929 vlastní továrnu, ve které chtěl své vynálezy
vyrábět. Nevybral si však dobrou dobu – jednak politická situace v Německu
nebyla právě růţová, jednak Evropa byla v té době v krizi. Přesto se s elánem
osmadvacetiletého mladíka pustil do výroby svých Hellů a uspěl. V roce 1931
předvedl svůj přístroj pracující na elektrochemickém principu s papírem,
napuštěným látkou reagující barevně na průchod elektrického proudu. V roce
1944 většina tiskových agentur přenášejících své zprávy radiem vyuţívala
přístroje sestrojené na jím vynalezeném principu.
Hell ve svém prvém přístroji rozkládal znak na 156 bodů, ale dnes se pouţívá
rozloţení na 49 bodů; i tak je to 7x více, neţ má dálnopisný stroj. Hellův přístroj
také vůbec nezná princip start–stop a obchází princip synchronizace. Patří mezi
tiskací telegrafy, píše výhradně písmena velké abecedy a nezná národní znaky.
Klávesnice má 48 samostatných kláves, výkon stroje je 150 zn/min, event. u
strojního vysílače, kterému byla předem připravena páska se zprávou, 300
zn/min (tento vysílač běţí dvojnásobnou rychlostí). Jednou z předností Hellova
přístroje je to, ţe obsahuje dekodér, který mění sériový kód přímo na písmena,
zatímco u klasického dálnopisu se sériový kód mění napřed na paralelní a ten se
teprve dekóduje.

Vznik mezinárodní telegrafní organizace
Jakmile se v polovině 19. století začal telegrafní provoz (tehdy ještě po drátech)
rozšiřovat i pro vzájemná spojení mezi jednotlivými zeměmi, bylo nezbytné
dohodnout mezinárodní standardy takového provozu a sjednotit předpisy – do té
doby si kaţdá země zřizovala svou telegrafní síť nezávisle na okolních státech.
Pravděpodobně jako prvá vznikla v Evropě Rakousko–Německá telegrafní unie se
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sídlem v Berlíně – UTAG. V roce 1858 byla v Bernu zaloţena Evropská telegrafní
unie a v následujícím roce do ní vstoupila i organizace UTAG. V Paříţi se následně
sešla velká konference zástupců jednotlivých států, v nichţ byl jiţ telegrafní
provoz zaveden (1. 3. aţ 17. 5. 1865). Výsledkem byl podpis dohody dvaceti států;
touto dohodou byla zaloţena Mezinárodní telegrafní unie, ITU.
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RADIOAMATÉŘI VE SVĚTĚ
Radioamatéři - kdo byl první?
Kdo byl prvým radioamatérem v dnešním slova smyslu se skutečně neví. V
archivech však lze nalézt, ţe v Anglii vydali první koncesi na amatérskou vysílací
stanici jiţ v roce 1905 – to však byla stanice, která v té době neměla protějšek, se
kterým by korespondovala a byla zprvu vyuţívaná jen k pokusům. Americká
vláda se v dubnu 1909 rozhodla vydávat časově omezená povolení k vysílání
jednotlivým osobám; taková povolení bychom mohli při dobré vůli nazvat
amatérskými licencemi. V té době neexistovaly ţádné předpisy, které by
omezovaly výkon nebo určovaly vlnové délky, kde mohou radioamatéři vysílat;
konečně i dnešní pojem "radioamatér" byl tehdy neznámý. V New Yorku však
existovala organizace "Bezdrátová asociace americká" (Wirelles Association of
America) a ta vydala v květnu 1909 knihu Wireless Blue Book, ve které byly
uvedeny tehdy pouţívané volací znaky telegrafních stanic Ameriky a Kanady,
vojenských a obchodních lodí a také povolení vydaných jednotlivcům, kterých
tam bylo uvedeno 89. V té době se pouţívaly jedno-, dvou- či třípísmenné značky,
velmi často iniciály jmen. Našli byste tam i kuriozitu – značku GFT, kterou
pouţívaly dvě osoby (pravděpodobně příbuzní) Geo Taylor a Fred Taylor ze
Sunsville v Kalifornii.
Pouţívaly se vlnové délky od 35 do 950 m, vysílač byl vţdy pevně laděný a na
jinak prázdných pásmech se přijímačem hledaly signály případných protistanic.
Jedině Newell A. Thompson si jiţ tehdy sestrojil vysílač přeladitelný v rozsahu
400–700 m. Výkon jednotlivé stanice udávaly v dosti kuriózních jednotkách –
protoţe se v té době pouţívaly výlučně vysílače, kterým dnes říkáme jiskrové,
udávala se místo výkonu délka jiskry na stanici v palcích! Ovšem postupně se
přecházelo na udávání výkonu v kW – obvyklé tehdy pouţívané výkony byly od
250 W do 3 kW. V červnu následujícího roku vyšlo druhé vydání zmíněné knihy,
které jiţ obsahovalo 480 značek různých radioamatérských stanic.

Radioamatérské organizace
Prvá organizace, která sdruţovala radioamatéry ale nevznikla v Americe, jak by se
dalo předpokládat. Kupodivu to bylo na nejvzdálenějším kontinentě: WIA –
Wirelles Institute od Australia byla zaloţena v roce 1910 – mimochodem pod
stejným názvem pracuje dodnes! Krátce nato, v roce 1911, vznikl "Bezdrátový
klub Velké Britanie" (Wirelles Club of Great Britain) s klubovou stanicí QIX, 5.
července 1913 pak London Wirelles Club, který byl ještě v témţe roce
přejmenovaný na Wirelles Society of London a v roce 1922 pak přejmenovaný na
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dodnes fungující a po celém světě známou organizaci Radio Society of Great
Britain – RSGB. Anglie má ovšem prvenství v tom, ţe tam byla jiţ v roce 1905
vydána první koncese ke zřízení vysílací stanice soukromé osobě, zmíněná v
prvním odstavci této kapitoly. Od roku 1913 pak museli v Anglii ţadatelé o
amatérské koncese skládat zkoušky. Po roce 1920 se jiţ ve světě radioamatérské
stanice rozrůstají rychlým tempem, jejich rychlé rozšiřování umoţnily hlavně
modernější způsoby generování vysílaných signálů, neţ které vyuţívaly prvé
jiskrové vysílače.
13. listopadu 1912 vláda USA přijala usnesení, které znamenalo definitivní
sjednocení a vytyčení zásad rádiového provozu pro jednotlivé sluţby – výkony,
kmitočty atd. Pro práci radioamatérů se začaly vydávat koncese a bylo jim
povoleno pracovat na vlnových délkách pod 200 m, které byly dle tehdejších
názorů "pro rádiovou komunikaci nepouţitelné". Myšleno tím bylo ovšem
komerční vyuţití. Výkon radioamatérských stanic byl v Americe tímto usnesením
omezen na 1 kW. Kdyţ vláda vydala 1. 7. 1913 oficiální knihu s volacími znaky
radioamatérů, bylo jich tam uvedeno jiţ 1400! Volací znaky radioamatérů v
Americe byly upraveny tak, ţe se skládaly z čísla a dvou písmen a jiţ tehdy číslice
1 aţ 9 označovaly jednotlivé oblasti USA. Praotci dnešních radioamatérů, kteří jiţ
skutečně vzájemně komunikovali, bylo těch 89 osob, zmíněných v knize vydané
WAA (viz předchozí kapitola). Samotná organizace WAA však ţádný vliv na rozvoj
radioamatérství ani v USA ani ve světě neměla.
Americká organizace ARRL vznikla aţ v roce 1914, a to na popud Hirama Percy
Maxima (* 2. 9. 1869, † 17. 2. 1936), pracujícího v té době pod značkou 1AW.
Jako zajímavost lze uvést, ţe byl synem známého vynálezce kulometu MAXIM a
sám byl profesí strojním inţenýrem, absolventem známého MIT – Masachussetts
Institute of Technology; pracoval na vývoji spalovacích motorů a automobilů,
podle jeho patentů se začaly vyrábět tlumiče na motory a také na palné zbraně. S
radioamatérskou činností začal v roce 1911. Tehdy totiţ radioamatéři, pracující
na vlnách kratších neţ 200 m, běţně korespondovali jen přízemní vlnou, tzn. do
vzdálenosti cca 40 km. H. P. Maxim však měl vizi, ţe by radioamatéři mohli
postupně přenášet zachycené zprávy tak, aby se nakonec dostaly ke vzdáleným
adresátům. A skutečně krátce po zaloţení ARRL (American Radio Relay League)
byly zřízeny trasy napříč USA a participovalo na nich víc neţ 230 radioamatérů.
Byly to vlastně prvé "ţivé převaděče s papírovou pamětí" a celý systém pomáhal i
státním orgánům v jednotlivých státech – zprávy ze sídla prezidenta ve
Washingtonu se dostaly jiţ v roce 1916 do 34 států během jedné hodiny! K tomu,
aby se jednotliví operatéři zúčastnění v síti dozvídali organizační a technické
novinky, začala ARRL vydávat časopis QST.
14.–19. dubna 1925 se sešlo v Paříţi 200 delegátů radioamatérských organizací
celkem ze 23 zemí, aby zaloţili vrcholovou organizaci, jejímţ cílem bylo jednak
stanovit zásady, kterými se budou řídit radioamatéři ve světě, jednak
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představovat oficielní organizaci, která bude hájit jejich zájmy na mezinárodních
jednáních. Šlo např. o to, aby radioamatéři byli – díky aktivní činnosti prakticky
na všech kontinentech – uznáni jako jedna ze sluţeb, která má nárok na
samostatný příděl kmitočtů. Bylo také vhodné, aby existovala organizace s
pověřením mluvit za všechny národní organizace na mezinárodním fóru. V
jednotlivých státech postupně začaly vznikat regulační úřady, které přidělovaly
různým zájmovým skupinám kmitočtová pásma; krátké vlny přestaly být
doménou pouze radioamatérů. V USA tak vznikl v roce 1927 federální úřad FRC
(Federal Radio Commission), později v roce 1934 přejmenovaný na FCC – Federal
Communication Commission. Sjednotit postup jednotlivých národních
radioamatérských organizací vůči státním orgánům se ukázalo nezbytné a toho se
ujala dohodou v Paříţi v roce 1925 vzniklá organizace IARU.

Kódy všeobecně, Q–kódy a jejich vývoj
Telegrafní spojení mimo "poštovního" vyuţití pro přenos telegramů mělo hned v
prvopočátku poměrně velký význam na ţeleznici. I u nás se zapisovací přístroje
Morseových telegrafů zachovaly na ţeleznici aţ do 60. let minulého století! Je
logické, ţe v zemi, kde telegraf vznikl, se na předávání důleţitých zpráv na
ţeleznici začal telegraf pouţívat nejdříve. U ţelezniční společnosti Western Union
ale brzy zjistili, ţe některé dotazy či příkazy se stále opakují – například dotaz
„kolik je hodin“. Proto v roce 1859 pro všechny své úřadovny zavedli tzv. "kód 92",
ve kterém byly číslům přiřazeny určité významy. Např. kód 12 znamenal
"rozumíte mi?", 21 "stop budeme jíst", 34 "zpráva pro všechny náčelníky" apod.
Do dnešních dob a pro radioamatérský provoz se z těchto kódů zachovaly kódy
"73" a "88" – s naprosto stejným významem, jako měly v roce 1859!
Protoţe se pouţívání takových kódů ukázalo výhodné a pro daný význam značně
zkracovalo dobu vysílaní, objevily se o několik let později (1864) ve Woodových
telegrafních instrukcích, které vydal Morseův telegrafní institut, podobné
významy některých čísel. Některé, např. č. 1, 4, 6, 30, 73 byly shodné s významy
pouţívanými u Western Union, jiné měly obecnější platnost a nebyly zaměřeny
speciálně na ţeleznice.
Jakmile se začal rozrůstat rádiový provoz na moři a rádiové stanice začaly
vyuţívat i lodě ze zemí, kde se nemluvilo anglicky, nastal problém se vzájemným
porozuměním mezi námořními telegrafisty z různých zemí. Totéţ pochopitelně
nastávalo při komunikaci s pobřeţními stanicemi různých států. Neexistence
jednoho „univerzálního“ jazyka působila různá nedorozumění a proto se pro
námořní telegrafii dohodlo pouţívání kódů sloţených z písmen, přičemţ kaţdý
kód vţdy začínal písmenem Q (to bylo jinak vyuţíváno minimálně a proto
nedocházelo k chybám). Pro námořní provoz byly zprvu určeny kódy QOA aţ QQZ
a jednotlivé kódy byly sestaveny podle nejčastějších potřebných informací. Kaţdý
kód měl dva významy – jako dotaz, pokud byl doplněn otazníkem, nebo jako
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oznamovací informace. Jakmile se zjistila výhodnost uţívání takových kódů, jejich
pouţívání se rozšířilo i do jiných sluţeb a dnes, podle doporučení ITU, známe Q–
kódy QOA aţ QUZ. Pozemní stanice pouţívaly mimo Q–kódů ještě tzv. Z–kódy, jak
bude uvedeno dále. Q–kódy vhodné pro vlastní provoz pak začali pouţívat i
radioamatéři a tyto kódy mají uplatnění dodnes.

Prvé prefixy radioamatérů
Zajímavý byl vývoj radioamatérských prefixů. O těch prvých se zmiňuji jiţ v
prvním odstavci kapitoly o radioamatérech. Na radiotelegrafní konferenci v
Londýně bylo v roce 1913 dohodnuto, ţe v Evropě se budou pro volací značky
jednotlivých stanic pouţívat číslo a dvě písmena. Lucembursko získalo číslo 1,
Anglie 2, 5 a 6, Německo 4, Francie 8, Dánsko 7 a Nizozemí 0. O radioamatérech
zvláště se tehdy nemluvilo a zájem o identifikaci měly hlavně státy, jejichţ lodě
ovládaly námořní plavbu. Ani s jinými kontinenty se tehdy příliš nepočítalo;
rádiový styk mezi kontinenty nebyl a tak se v USA rozhodli rovněţ vyuţívat pro
prvý znak číslice – na východním pobřeţí to byla 1, v Kalifornii začali pouţívat 6.
Do té doby komerční pozemní i lodní stanice pouţívaly většinou třípísmenné
označování.
Teprve v roce 1924 začali radioamatéři uţívat systém, který alespoň částečně
umoţňoval identifikaci lokality, odkud stanice vysílá: písmenem A začínaly volací
znaky stanic z Austrálie, C pouţívala Kanada, U Spojené státy apod. V roce 1927
byl v časopise QST zveřejněn nový seznam dvoupísmenných volacích znaků, který
odsouhlasila IARU – prvním písmenem se označoval kontinent (A – Asie, N –
Severní Amerika, F – Afrika atd.); druhé písmeno označovalo zemi – proto se v
USA začaly pouţívat volací značky začínající NU. Jenţe vývoj šel v té době rychle
kupředu a neţ se uvedený systém, který měl – jak se nakonec zjistilo – mnoho
nedostatků začal obecně pouţívat, vstoupilo v platnost mezinárodní označování
doporučené ITU a platné pro rádiový provoz všeobecně, nejen pro radioamatéry.
Konkrétně v Americe se amatérské prefixy NU pouţívaly pouze po dobu 20
měsíců, ale s tímto prefixem se pravidelně setkáte i dnes – na počest prvého
presidenta IARU Hirama Percy Maxima, který pouţíval ve své době značku
NU1AW (zemřel v roce 1936) americký federální úřad pro komunikace FCC povolil
organizaci IARU pouţívat právě tuto památnou značku NU1AW pro svou
reprezentační stanici. Pravidelně je moţné s touto stanicí pracovat např. během
závodu IARU Championship.
S nárůstem aktivních stanic začaly být problémy s identifikací jednotlivců. V
Americe na to šli zajímavým způsobem. Od ITU získali značky začínající písmeny
K a W. Řeka Mississippi tam dělila celé území prakticky na dvě části a proto se
rozhodli, ţe stanice na západ od této řeky budou pouţívat jako prvé písmeno K,
stanice na východ od ní W a v roce 1927 tato písmena předřadili radioamatéři
před své dosud uţívané značky.
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Faksimile první strany Amatérského kodexu, vydaného v roce 1931

Ale potřeba přesné identifikace začala mít mezinárodní rozměr a tak na přelomu
let 1928 a 1929 zasedala tzv. Washingtonská konference ITU. Tam bylo
rozhodnuto o přídělu třípísmenných značek pro jednotlivé státy. Např. Francie
spolu se všemi koloniemi mohla pro veškerý rádiový provoz pouţívat značky FAA–
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FZZ. Kdyţ je jiţ řeč o Francii, stojí za zmínku, ţe se tam vydávaly aţ do začátku 2.
světové války zvláštní koncese pro telegrafní a zvláštní koncese pro radiotelefonní
provoz!
U nás vyšel souhrnně přehled uţívaných prefixů v příručce "Amatérský kodex",
kterou sestavil v roce 1931 Zdeněk Neuman, OK2AC, jeden z našich prvních
radioamatérů. Některé "určovací značky", jak se tehdy u nás prefixům říkalo, jsou
platné dodnes, jiné patří územím, která bychom na dnešních mapách marně
hledali (názvy zemí jsou otištěny podle uvedeného pramene).
AC Čína
AU Sibiř
CE Chile
CM Kuba
CN Maroko
CP Bolívie
CR4 Cape Verde
CR5 Port. Guinea
CR6 Angola
CR7 Mozambique
CR8 Port. Indie
CR9 Macao
CR10 Timor
CT1 Portugalsko
CT2 Azory
CT3 Madeira
CV Rumunsko
CX Uruguay
CZ Monako
D Německo
Dále uvedu jen ty zajímavé:
EU Rusko
F3 Tahiti
FI Francouzská Indočína
FM Alţír
HD Rep. Columbie
HS Siam
K4 Porto Rico, Virginské ostrovy
K6 Hawai
KA Ostrovy Philippiny
NN Nicaragua
OK ČSR
OM Guam
PJ Curacao
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PK Holandská Východní Indie
RV Persie
RX Panama
RY Lotyšsko
TS Saarské území
UH Hedţas
UL Luxemburk
VQ5 Uganda
X Mexiko
YH Nové Hebridy
YK Formosa
YM Gdansk
ZC Palestina
ZM Britská Samoa.
Tamtéţ lze nalézt také Q–kódy (jejich význam se u těch, které vyuţívali také
radioamatéři, od roku 1930 dodnes prakticky nezměnil), dále tzv. W nebo QRK a
QSA systém pro čitelnost a sílu signálu (předchůdce dnešního systému RST),
později, kdyţ i u nás jiţ bylo amatérské vysílání povoleno, se navíc hodnotil i tón.
Kaţdé hodnocení mělo zprvu pětistupňovou škálu, kde znamenalo
R1 sotva slyšitelné značky
R2 velmi slabé
R3 značky slabé, avšak dají se dobře zachytit
atd.
W1
W2
W3
W4
W5

nečitelné signály
sotva čitelné
s obtíţemi čitelné
dobře čitelné
výtečně čitelné

Později přišlo hrubé hodnocení tónu:
T1
T2
T3
T4
T5

tón 25-50 period
tón 100 period
usměrněný, ale nefiltrovaný tón
stabilní tón se střídavou sloţkou
krystalem řízený DC tón.

Toto hodnocení bylo nepřesné, proto se rychle přešlo na devítistupňové, platné
prakticky dodnes. Pro ohodnocení radiotelegrafních signálů je navrhl v roce 1934
americký radioamatér W2BSR v článku zveřejněném v časopise QST a nazval
RST systém (readability = čitelnost, strength = síla, tone = tón); ten se rychle
ujal. Pro radiotelefonii to pak byl systém RSM, kde na posledním místě se
hodnotila kvalita modulace v pěti stupních. RSM systém vydrţel prakticky do 60.
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let a ztratil smysl, kdyţ se začala všeobecně pouţívat modulace SSB. Proto dnes
stanice pracující fonicky pouţívají jen systém RS. Konečně i RST systém vpádem
výpočetní techniky hlavně do závodů prakticky ztratil svou vypovídací hodnotu –
dnes málokdy uslyšíte předávat jiný report neţ 599 přesto, ţe stupně S jsou
přesně definovány úrovní vstupního signálu na anténní zdířce, a to odlišně pro
KV a VKV pásma.
Zpočátku radioamatéři uţívali také některé značky Z-kódu, který zhusta
pouţívaly profesionální stanice při vzájemné korespondenci:
ZAN nemůţeme naprosto nic přijímati
ZAP ozvěte se
ZLS máme zde bouři
ZNN zvolněte provoz
ZSR vaše signály jsou silné a čitelné
ZWR vaše signály jsou slabé, ale čitelné
ZSU vaše signály jsou nečitelné
Radioamatérské zkratky také prakticky dodnes nezměnily význam, pokud se
pouţívají – dnes se ovšem jiţ nesetkáme s takovými, které byly nahrazeny jinými
nebo se díky vývoji staly nepotřebnými. Na ukázku uvádím některé z nich:
ACCW vysílač napájený střídavým proudem
ARL venkovní anténa
ART v pořádku
CANS sluchátka
CHGS nabíjení
CKT okruh
CUM přijďte, začněte
CY zapisovati
EVY vţdy
FST prvý
GES domněnka
GQA dejte brzy odpověď
HWM tepelný ampérmetr
IMPY důleţitý
MIM svolání
NTG nic
OW oslovení vdaných amatérek
RHEO reostat
RUF hrubý
YDA včera
8 dýchati
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Vývoj radioamatérských aktivit ve světě
Rozvoj radioamatérských aktivit v době, kdy nastoupila éra elektronek, přerušila
první světová válka. Po válce ještě nějakou dobu nebylo ve světě amatérské
vysílání povoleno a v plné šíři se obnovilo aţ počátkem 20. let. To jiţ byl v roce
1918 přihlášen patent na přijímač s principem superheterodynu (mezi
radioamatéry se začal prakticky vyuţívat asi od roku 1922). Koncem roku 1921
se začaly konat pokusy s poslechem amatérských stanic za oceánem. Bylo to ve
Skotsku, kde uslyšeli poprvé několik radioamatérských stanic z Ameriky. První
oboustranné transatlantické spojení mezi radioamatéry se však uskutečnilo aţ
27. 11. 1923 mezi francouzskou stanicí 8AB, kde u klíče seděl Léon Deloy, a
americkými stanicemi 1XAM Johna Reinartze a 1MO Freda Schnella. Spojení se
tehdy podařilo navázat na vlně 110 metrů. Tím se potvrdilo, ţe i na vlnách pod
200 m je moţné navazovat dálková spojení. Během několika let se pak postupně
podařilo navázat vzájemná spojení mezi jednotlivými světadíly a v roce 1926
amatérská stanice 6OI z Kalifornie navázala jako prvá na světě spojení se všemi
světadíly. V roce 1930 se začal vydávat diplom WAC a o rok později americká
ARRL zorganizovala prvý mezinárodní DX contest.

Z různých indicií se dá předpokládat, ţe jiţ v konci dvacátých let se vyskytli mezi
radioamatéry takoví, kteří různým způsobem znepříjemňovali ostatním práci.
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Proto Paul M. Segal (W3EEA, W9EEA) uveřejnil v roce 1928 šest zásadních bodů
"morálního kodexu radioamatéra", který je dodnes otiskovaný na úvodních listech
knihy "ARRL Handbook for the Radio Amateur" (ta dnes vychází jen formou CD
ROMu):









Radioamatér je uváţlivý – nikdy schválně nevysílá tak, aby zmenšoval
potěšení z práce jiným.
Radioamatér je loajální – prokazuje svou loajalitu, podněcuje a poskytuje
podporu jiným radioamatérům, lokálním klubům a také národní
radioamatérské organizaci, jejímţ prostřednictvím jsou radioamatéři
reprezentováni.
Radioamatér je pokrokový – udrţuje svou stanicí krok s vědou a technikou
a jeho provozu se nedá nic vytknout.
Radioamatér je přátelský – kdyţ je třeba, vysílá pomalu a trpělivě, přátelsky
a vlídně pomáhá začátečníkům, spolupracuje a podporuje zájmy jiných; to
jsou hlavní znaky hamspititu.
Radioamatér je zodpovědný – rádio je jen hobby, které nikdy nesmí
omezovat rodinu, práci, studium a jiná společenství.
Radioamatér je patriot – své znalosti a stanici má vţdy připraveny dát do
sluţeb své zemi a své společnosti.

Ve 30. letech nastala ohromná exploze počtu radioamatérů ve světě. Např. v
Anglii bylo v polovině 30. let vydáno jiţ 55000 radioamatérských licencí! V roce
1931 získala AT&T patent na výrobu koaxiálního kabelu, bez kterého si dnes ani
u amatérů nedokáţeme představit napáječe antén hlavně na VKV pásmech. Do té
doby se pouţívaly k napájení antén buď symetrické "ţebříčky", nebo se vyuţívaly
koncově napájené antény "Fuchs". Ale jiţ v roce 1933 začaly prvé pokusy s SSB
provozem! V roce 1936 zemřel zakladatel ARRL a IARU, Hiram Percy Maxim, 20.
7. 1937 umírá Marconi. ARRL v témţe roce začala vydávat diplom DXCC.

QSL lístek z Palestiny z roku 1934
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Posluchačský QSL z Nového Zélandu z téhož roku

V té době se jiţ schylovalo ke 2. světové válce. Radioamatérský provoz byl během
válečných let po celém světě zakázán, ovšem více neţ 25000 radioamatérů
pracovalo jako obsluhy vojenských radiostanic na obou stranách jednotlivých
válečných front. V poválečných letech získali radioamatéři mnoţství vynikajících
součástek a přístrojů nebývalé kvality při postupné likvidaci armádních zásob a
skladů. U nás to byly hlavně přijímače a vysílače německé provenience a zařízení
známá jako jednotlivé typy z řady EK, EL, SK, SL, FuG16, Jalty, Forbesy, Emily,
Cézary a VKV "cihly" – to vše byla hlavní "výzbroj" naší poválečné generace
radioamatérů, která výborně slouţila prakticky po víc neţ 20 let.
Postupně se však dostávaly ve světě ke slovu nové technologie. V lednu 1948
vychází v časopise QST článek, popisující pokusy, které prováděl v předchozím
roce W6QYT se studenty ve Stanfordu (USA) se zařízením pro SSB a ještě téhoţ
roku i návod na stavbu SSB vysílače. K nám se dostala prvá SSB zařízení
pravděpodobně aţ jako výbava pro druhou výpravu Hanzelky a Zikmunda – byly
to transceivery Collins KWM1. V roce 1950 byl vynalezen tranzistor a
polovodičové prvky nastartovaly novou éru v konstrukcích přístrojů i u
radioamatérů. Dnes najdeme elektronky nejvýše ve výkonových PA stupních,
přijímače a vysílače do 200 W výkonu se jinak neţ celotranzistorové ani
nevyrábějí.
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RADIOAMATÉŘI V ČSR
První radioamatéři u nás
Radioamatérské podhoubí u nás začal pěstovat ing. Štěpánek, redaktor časopisu
Nová epocha. Ten v tomto časopise začal vydávat od roku 1922 přílohu, kterou
nazval Radioamatér. Od té doby měla široká veřejnost moţnost seznamovat se s
rádiem a moţným pokusničením v této oblasti.

Faksimile části první strany prvého čísla časopisu RADIOAMATÉR

Ovšem profesionálně bylo na našem území radiové spojení vyuţíváno i dříve.
Zmiňuje se o něm i Ottův slovník naučný z roku 1908 jako o "telegrafii bez drátu
k elektrickému přenášení depeší aniţ by stanice vysílací a přijímací byly spojeny
drátem". Rok předtím vycházel v časopise "Vynálezy a pokroky" seriál nazvaný
Telegrafie bez drátu, kde autor popisuje kompletně stanici A. S. Popova, funkci
kohereru apod. Tamtéţ vyšel v roce 1909 popis "domácí stanice pro jiskrovou
telegrafii s induktorem a kohererem".
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Snad první knihou s touto tématikou, která byla vydána u nás, je překlad knihy
Franka Duroquiera "Bezdrátová telegrafie a telefonie pro amateury" – bez uvedení
roku vydání, ale podle archaické češtiny je moţné soudit na přelom 19. a 20.
století. Zajímavá je také kniha prof. Kadlece "Základy telegrafie bez drátu" z roku
1916.
Na území Rakousko–Uherska začalo rádiové stanice vyuţívat od roku 1902
válečné námořnictvo, o rok později i pozemní vojska. V Terstu byl zřízen roku
1912 inspektorát jiskrové telegrafie a ten v krátké době zjistil, ţe se vyskytují
nikým nepovolené stanice bezdrátové telegrafie. Pro Rakousko–Uhersko, ale i
následně po vzniku republiky byl i u nás vydán výnos, aby poštovní úřady
prověřily, zda se někde nepovolené zařízení pro bezdrátovou telegrafii
neprovozuje. Zjistilo se tehdy, ţe pokusnou aparaturu si zřídili pánové Rochelt
(učitel fyziky) a Werner ve Světci. Byla to na tehdejší dobu úctyhodná stanice –
induktor měl výkon 5 kW a jiskřiště 0,55 m! Stanice měla větší výkon, neţ
obdobná na lodi Titanic a dokonce 10x větší výkon, neţ byl vysílač na naší
námořní lodi Morava, který byl v provozu aţ do roku 1932! Rochelt musel svou
stanici zlikvidovat.
S praktickými pokusy s vysílací a přijímací aparaturou se na našem území začalo
jiţ na sklonku 19. století v laboratoři ČVUT v Praze. Na Obchodní a průmyslové
výstavě, pořádané v Praze roku 1908, předvádělo radiotelegrafii praţské poštovní
ředitelství pomocí stanice, kterou zapůjčila vídeňská firma Siemens & Halske.
Navazovalo se spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. Jednalo se o jiskrovou
stanici a zpravodaj listu "Praţský ilustrovaný kurýr" popisuje zajímavým
způsobem její provoz slovy: " ... ohlušující třeskot elektrických ran a oslnivý svit
mocných jisker vás záhy odtud vypudí ... přístroje okruhu vysílacího, měděná
postříbřená dutá roura spirálovitě do výše vinutá, má nahoře jiskřiště ... kde
elektřina vybíjí se velkými, blesku podobnými jiskrami ... vedle umístěno jest 6
vysokých leydenských lahví a dole induktorium, které vyrábí proud s vysokým
napětím 60 000 voltů ...".
Dochovaly se také záznamy o předvádění podobné jiskrové stanice v Městci
Králové v roce 1912 na radnici, kde si kaţdý mohl sám vyzkoušet, ţe po
zmáčknutí telegrafního klíče se ve vzdálenosti asi 8 m rozezvučí elektrický zvonek,
přičemţ zkoušeli totéţ i s přijímací částí vynesenou na chodbu. Přístroj byl ve
vlastnictví měšťanské školy a předvádějícím byl odborný učitel fyziky.
Problémy byly nejen s vysílacími stanicemi – tehdy se muselo ţádat i o povolení
pro zřízení přijímací stanice. Prvé bylo vydáno v roce 1913 pro hvězdárnu v
Ondřejově, která měla zájem o příjem přesných časových signálů z Paříţe a
Norddeichu. Vydání tohoto povolení trvalo 10 týdnů (coţ konečně není zase tak
dlouhá doba), ale bylo vydáno pouze na 2 měsíce. Pak ţádali o povolení k jejímu
zřízení na jednotlivé dny v roce 1914 ...
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Dodnes funkční FULTOGRAF, který si v roce 1929 zhotovil p. Koksa k příjmu statických obrázků, vysílaných
některými rozhlasovými stanicemi

Povolování přijímačů a vysílačů
Podle knihy Dr. Daneše zmíněné v předmluvě byl prvním radioamatérem u nás
ing. Karel Ort. Ten sice sledoval pokusy s radiotelegrafií, psal do Vynálezů a
pokroků o pokusech Marconiho překonat oceán, ale s J.Riegrem se zajímali spíše
o radiotelefonii a s aparaturou, kterou si sestrojili, se jim podařilo domluvit se
srozumitelně na vzdálenost přibliţně 0,5 km. Na svou přijímací stanici sledoval
lodní a jiné provozy a sestavoval si větší vysílací stanici. V té době ale vypukla
válka a Ort odjel přes Švédsko do Ameriky. Domů se vrátily jen jeho ostatky –
zemřel v roce 1920.
V září roku 1920 vydalo Ministerstvo pošt a telegrafů oznámení, ţe nejen
radiotelegrafní stanice vysílací, ale i přijímací musí mít souhlas ke zřízení. V
Mladé Boleslavi se místní telegrafní pluk začal zajímat o to, kdo ţe to provozuje
jiskrový vysílač v jejich blízkosti – typické syčení, které zaslechli, muselo mít
původ v blízkém okolí. Vojáci jiţ tehdy pouţívali u přijímačů rámové antény a
mohli zaměřovat zdroj signálu. Zjistili, ţe signál přichází z domu, kde bydlel
profesor tamější reálky Vopička. Vojáci přišli do bytu, kde pan profesor
manipuloval s vysílačem, který měl namontován na šicím stroji a jeho přítel, který
pracoval ve Škodovce, usilovně šlapal – pomocí šlapadla šicího stroje a převodu
poháněl dynamo, protoţe tehdy ještě neměli zavedený elektrický proud. Naštěstí
z tohoto přestupku nebyly vyvozovány ţádné sankce.
Kdyţ odhlédneme od poţadavků na povolení přijímacích stanic, podal první
oficiální ţádost o povolení vysílací stanice pro bezdrátovou telegrafii v září 1920
Václav Němec, prokurista Ţivnobanky v Karlových Varech. Poţadoval povolení na
vysílač s dosahem 500 m. Nedostal je, ale přesto se první koncese jiţ připravovala
– byla vydána pro naši první námořní loď LEGIE. Předtím ovšem musela být
Československu od úřadu ITU (tehdy se pouţívala spíše zkratka z francouzského
názvu – UIT) přidělena oficiálně volací značka; Československo dostalo sérii OKA–
OKZ, která byla před 1. světovou válkou součástí sérií značek přidělených
Rakousko–Uhersku: OGA–OMZ, HAA–HFZ a UOA–UZZ. Prvá oficiální koncese na
radiotelegrafní stanici byla vydána naší lodi a nesla značku OKA.
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Ţádostí na povolení přijímacích stanic přibývalo a radiotechnické firmy měly
zájem u nás prodávat součástky nebo celé přístroje. Proto byla svolána na
Ministerstvo pošt a telegrafů (MPT) porada. Hlavním aktérem, který tam měl
otázky radiotelegrafie na starosti, byl Dr. Kučera, který však rozvoji tohoto odvětví
mimo komerční sféru příliš nepřál. Zdůrazňoval nebezpečí, jaké hrozí pro stát
vyzvědačstvím a to, ţe můţe dojít k narušení telegrafního tajemství. V závěru roku
1922 se na MPT konala porada, která vyústila v přijetí dvou závaţných bodů, z
nichţ první vlastně znemoţňoval legální experimentování:
1. Zřizování a provoz amatérských radiostanic (myšleno přijímačů podomácky
vyrobených) bude zcela zakázáno. Přijímací stanice budou povolovány
soukromníkům jen s podmínkou, ţe budou odebírány jen od určité státem k tomu
zmocněné výrobny a prodejny ... .
Další bod pak hovořil o tom, ţe je třeba čelit podloudnému dovozu zařízení a
radiosoučástek ze zahraničí.

První zmínky o radioamatérech
I přes nepřízeň úřadů však jiţ kolem roku 1922 začaly v časopisech vycházet
články, jejichţ tématem bylo "Jak si zhotovím snadno stanici...". Píší je ing.
Štěpánek, Habersberger, Bísek i další. Začínají se šířit i informace o skutečném
amatérském vysílání, které zveřejňuje hlavně Pravoslav Motyčka. To se jiţ také
konaly první pokusy s radiotelefonním vysíláním z vysilačů v Poděbradech,
Kbelích a v továrně v Praze–Hloubětíně. Tam se objevila anténa, které si všimli
četníci, ale těm bylo vysvětleno, ţe slouţí "ke zkoušení elektrických ţárovek a
elektrického proudu ..." (!). Ing. Štěpánek oznamuje zaloţení spolku Radioklub,
kterýţto však Ministerstvo vnitra "nevzalo na vědomí" s odůvodněním, ţe jeho
činnost "příčí se právnímu řádu, neboť zasahuje do telegrafního regálu
příslušejícího státu".
Pravoslavu Motyčkovi, který dělal v kině Lucerna promítače, dal v Lucerně její
majitel, pan Havel k dispozici malou místnost, kde mohl dělat pokusy s jiskrovou
telegrafií. Motyčka si z Německa sehnal svou první lampu – Telefunken EVN 171.
Svým zařízením zachytil řadu telegrafních i fonických stanic. Jeho antény si ale
povšiml telefonní montér, který jej upozornil, ţe mají oznamovat místa, kde by
nataţený drát mohl slouţit jako anténa. Motyčka tedy anténu zatím smotal, ale v
zimě roku 1923 a začátkem roku 1924 ji se svými pomocníky v noční tmě
několikrát rychle natáhl a za rozbřesku zase odstranil. Podařilo se mu tehdy
zaslechnout poprvé pravé radioamatérské stanice, zatím jen evropské.
Ministerstvo pošt a telegrafů v roce 1924 dalo pojmu radioamatér kritéria,
kterými teprve umoţnilo zabývat se legálně experimenty v oblasti konstruktérské
činnosti a příjmu rádiových signálů:
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1. Přijímací stanici nepouţívá výdělečným způsobem.
2. Stanici si zhotoví
- celou sám,
- ze součástí, které lze pokládati za telegrafní zařízení nebo částečně i ze
součástí, které radiotelegrafními zařízeními nejsou.
O tom, ţe by mohli radioamatéři u nás také vysílat, se tehdy vůbec neuvaţovalo.

První amatérské spojení
V dubnu 1924 se sešla ustavující valná hromada Československého radioklubu.
Tentokrát jej jiţ nevedl Ing. Štěpánek, protoţe jen vyslovení jeho jména působilo
na ministerské úředníky jako červený hadr na býka. V představenstvu byli ale
vlivní pánové – doktoři, průmyslníci, důstojníci. Jiţ v květnu měl spolek
přihlášených 186 členů; malý počet byl ovlivněn hlavně tím, ţe rádio tehdy byla
sice módní, ale velmi drahá záleţitost. MPT také stanovilo za přijímací stanice
poplatky. Mezitím si Motyčka postavil vysílač s lampou přibliţně pro vlnovou
délku 160 m. Jiţ předtím dokončil přijímač, který byl na tehdejší dobu poměrně
dokonalý; běţně na něj poslouchal radioamatéry z Francie, Holandska a Anglie a
začal si s nimi dopisovat.
Dalším zapáleným amatérem, který měl snahu dělat pokusy, byl Šimandl (v
pozdější době se toto jméno mezi povolenými stanicemi jiţ nevyskytuje), který měl
přijímač vybavený zpětnou vazbou. Motyčka si sám přidělil značku OK1,
Šimandlovi určil OK2. Prvé vzájemné radioamatérské spojení na krátkých vlnách
uskutečnili v prvních dnech listopadu 1924 a úspěšně je zopakovali 9. listopadu
1924. Motyčka sám se ale snaţil navázat spojení se zahraničím. Podařilo se mu to
v noci 30.11.1924, kdyţ navázal spojení s holandským radioamatérem, který
pouţíval značku 0CA. Nepobral toho mnoho, neboť jednak ještě telegrafii dobře
neznal, jednak byl svým prvým úspěchem značně rozrušený. Ale bezpečně mohl
říci, ţe jeho protějšek vysílal z Rotterdamu. A krátce nato, 2. prosince 1924,
Motyčka přijímal poprvé v Československu radiostanici ze zámoří.
Kdyţ měl Motyčka 30. května 1925 spojení s belgickou stanicí BS2 a potom
poslouchal její další spojení s anglickou stanicí G2XY, zachytil, ţe Belgičan do
Anglie oznamuje, ţe jej zavolaly československé stanice CSAA2 a OK1. Tehdy si
ani neuvědomil, ţe kromě něho musí z Československa vysílat ještě nějaká jiná
stanice! Ale pod touto značkou vysílal mladý student Mirko Schäfferling. Ten, jak
se později ukázalo, se věnoval spíše zkoumání vlivu ionosféry na spojení. Přes
prázdniny kvalitním přijímačem, který měl ve stanu na Sázavě a napájel jej z
akumulátoru, odposlouchával nejrůznější stanice a přesně zaznamenával veškeré
údaje o nich do svých deníků. Protoţe tam měl i vysílač, občas se stanicím také
ozval. Bohuţel se nedochovaly jeho deníky, takţe o tom, kdy on poprvé navázal
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nějaké spojení, není ţádný záznam. Není vyloučeno (spíše se dá předpokládat), ţe
Schäfferling navázal nějaká spojení dříve neţ Motyčka.
Motyčka pak odešel z Lucerny, nastoupil jako technik u firmy ETA a od září jiţ
vysílal odtamtud. Je s podivem, ţe si amatéři tehdy při spojeních vyměňovali i
celé adresy přesto, ţe vysílat vůbec neměli povoleno! Tato skutečnost našim
úřadům buď unikla, nebo neměli snahu tuto nelegální činnost sankcionovat.
Bylo to zřejmě proto, ţe skutečně vlnám pod 200 m nebo dokonce pod 100 m (80
m), na kterých se jiţ tehdy pracovalo, nikdo větší pozornost nevěnoval. V roce
1925 Motyčka vysílal dokonce v pásmu 40 m a v noci z 10. na 11. června 1925
navázal první spojení s americkou stanicí U1CMX z Massachussetts. Motyčka
ovšem nechtěl vysílat "na černo" a osobně se snaţil povolení vyřídit na MPT jiţ od
roku 1924, ještě dříve, neţ byl zaloţen radioklub. Pánové Kučera a Strnad z
ministerstva, kteří měli telegrafní provoz na starosti, jej sice vyslechli, ale nijak
nereagovali. Písemnou ţádost však nepodal. Kdyţ pak svůj zájem o vysílání
prezentoval na ustavující schůzi radioklubu, řada přítomných významných
osobností se postavila k tomuto poţadavku odmítavě – vţdyť oni měli zájem jen
na poslechu rozhlasových stanic.
Průmyslová škola na Smíchově v Praze si podala ţádost o povolení vysílací stanice
pro účely výuky. Takovou ţádost nebylo dobře moţné odmítnout. Tak bylo
skutečně v listopadu 1925 zřízení stanice povoleno a byla jí přidělena značka CA1
(!!) s tím, ţe nesmí mít výkon větší neţ 25 W, anténa nesmí být vyšší neţ 30 m a
vlnová délka nesmí být delší neţ 150 m. Navíc, kaţdé vysílání museli ministerstvu
předem ohlásit. Jenţe dalších sedm ţadatelů bylo odmítnuto přesto, ţe
Ministerstvo národní obrany (MNO) nemělo k udělení koncesí těmto ţadatelům
námitky.
Dalším radioamatérem, který se začal z ČSR objevovat na pásmech, byl Alois
Weirauch z Městce Králové, v té době také student. První spojení navázal s Anglií
a vymyslel si přitom značku CSRV, Angličan (G6BR) mu ale odpověděl značkou
CS1RV, takţe Weirauch ani nechtěl odpovídat. Nakonec se domluvili – spojení
bylo na kmitočtu asi 6696 kHz (44,8 m). Jenţe QSL lístek, potvrzení o spojení,
dostal na značku EC1RV. Angličan totiţ uţ dopředu věděl o novém rozdělení
prefixů a to, ţe všichni v Evropě budou mít prvé písmeno E.

Vysílat "načerno" je nežádoucí
Vojáci se začali zajímat o radioamatérské vysílání na krátkých vlnách prakticky
aţ díky tomu, ţe jejich odposlechová sluţba sledovala rádiový provoz maďarských
stanic. Maďarský Hortyův reţim se snaţil neustálými provokacemi docílit odtrţení
Slovenska od ČSR a naše odposlouchávací sluţba se snaţila zaznamenávat
veškerá probíhající telegrafní spojení s cílem zjistit, zda neskrývají nějaké skryté
šifry. Přitom zjistili, ţe s maďarskými stanicemi často korespondují nějaké stanice
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z Čech a z Moravy. Jiţ dříve jsem se zmínil, ţe radioamatéři si předávali adresy,
takţe vojáci věděli o některých stanicích a jejich adresy znali. Na poradě, která
byla svolána s Ministerstvem pošt a telegrafů, Ministerstvem vnitra,
Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem národní obrany (MPT, MV, MZV
a MNO) předloţili vojáci značky 18 "tajných amatérských vysílacích stanic" z
republiky. Byla tedy vznesena otázka, zda by nebylo vhodné amatérské vysílání
povolit. Proti bylo MNO a MV, argumentující otázkami bezpečnosti státu. Hlavně
MZV ale naopak povolení podporovalo, neboť " ... není důvodu, aby v
Československu bylo postupováno příkřeji, neţ v ostatních státech ... a ve většině
případů jde buď o vědecký zájem nebo zájem rázu sportovního".
Mezitím se amatérské vysílání šířilo, stanice přešly na pouţívání prefixu OK a
naši radioamatéři dosáhli dokonce první mezinárodní úspěchy! Ladislav Vydra,
EC2YD dostal 2.1.1929 první WAC za spojení se všemi kontinenty ve dvou
předcházejících letech. Druhým, kdo u nás docílil takový úspěch, byl Alois
Weirauch, EC1RV. Vysílalo se tedy intenzívně. Nespalo však ani MPT a na
základě vládního nařízení č. 82/1925, které vyšlo ve Sbírce zákonů a kterým je
stanoveno, za jakých okolností mohou být koncese na amatérské vysílací stanice
vydávány, začalo připravovat předpis o zkouškách. Jako vůbec prvý amatér
zaţádal 18. dubna 1926 písemně o koncesi Mirko Schäferling, CS2AA. Tehdy byl
ale odmítnut jako nezletilý (zletilost se získávala teprve dovršením 21 let).
Podmínku zletilosti splnil jiţ v listopadu téhoţ roku a 20.1.1927 podal druhou
ţádost. Ministerstvo však vyčkávalo, co přinese tzv. Washingtonská konference na
podzim roku 1927, které se zúčastnili i naši zástupci MPT (Kučera, Strnad).
Amatérská sluţba získala svůj statut sluţby, ČSR podepsala závěrečné
dokumenty a musela tedy začít respektovat práva amatérů–vysílačů.
V dubnu 1928 se samotné MPT jiţ přiklonilo k tomu, aby se započalo s
vydáváním koncesí na amatérské pokusné stanice. Zaslalo přípis na MV a MNO,
aby tato ministerstva konečně změnila svá zásadní odmítavá stanoviska k jejich
vydávání s tím, ţe pokud tak neučiní, předloţí svůj návrh na vyřešení tohoto
problému ministerské radě. Amatéři, kteří se zajímali o vysílání, jiţ předtím v
radioklubu utvořili krátkovlnnou sekci a QSL lístky byly zasílány na adresu
radioklubu, který je dále rozesílal jako obchodní papíry za klubovní peníze. To se
ovšem nelíbilo vedení radioklubu, neboť tím byl údajně radioklub finančně
poškozován a tak se několik iniciativních zájemců o krátké vlny v listopadu roku
1928 sešlo ve smíchovském pivovaře a zaloţili "Sdruţení krátkovlnných
experimentátorů československých" – SKEČ. Motyčka zůstal věrný radioklubu
přesto, ţe ten jejich snahy odsuzoval a brzdil. Vedení radioklubu vidělo v jejich
iniciativách jen snahu bojovat proti ministerstvu, zatímco radioklub se snaţil
udrţovat s MPT dobré vztahy. Zájemci o vysílání, kteří zůstali při Radioklubu, pak
zaloţili oficiálně Krátkovlnný odbor Radioklubu Československého. Ten se pak na
jaře 1929 přeměnil na samostatný spolek s názvem Krátkovlnní amatéři
českoslovenští (KVAČ), přidruţený k radioklubu. Tento spolek byl oficiálně
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schválen 22. 5. 1929, včetně souhlasu s předsedou Dr. Šafránkem. Oba spolky –
KVAČ a SKEČ – proti sobě štvaly a jejich soupeření dostalo mezinárodní rozměr,
kdyţ se oba snaţily o uznání v IARU.

První vydané koncese
V této situaci, která mnohdy nebyla jasná ani jejich aktérům, uzrávalo pomalu
povolení prvních radioamatérských koncesí. Nakonec i MNO souhlasilo s
povolením amatérských vysílacích stanic za předpokladu, ţe bude na území
republiky zřízena síť, která bude amatérské vysílání kontrolovat. Těchto
kontrolních stanic mělo být osm. Jednání o těchto podmínkách se však na
veřejnost nedostala, protoţe byla důvěrná. Kdyţ pak MPT oficiálně oznámilo, ţe
byla zaloţena "Radiová sluţba naslouchací" (zatím jen v Praze a bez moţnosti
zaměřování jednotlivých vysílačů), nemělo MNO další námitky. Proto byly
rozeslány písemné pozvánky těm, kteří jiţ podali písemné ţádosti o vydání
radioamatérských povolení (podle přípisu MNO bylo na začátku roku 1930 26
ţadatelů o koncese) a 19. května 1930 se konaly první zkoušky radioamatérů
před komisí, jejímţ předsedou byl Dr. Kučera a členy Dr. Burda, Ing. Svoboda
jako technik a Alois Špinka, poštovní telegrafista.
Bylo vydáno prvních šest koncesí (OK1AA, 1AB, 2AC, 1AF, 1AG, 1AH).
Ministerstvo se rozhodlo vydávat značky podle abecedy a značku OK1AA získal
Mirko Schäferling, který podal na MPT ţádost o povolení radioamatérské vysílací
stanice jako první. To se dotklo Motyčky, který se povaţoval za prvého
radioamatéra u nás. Štětina (OK1AF) měl zájem o změnu značky na OK1AZ, na
kterou měl z dob vysílání "načerno" natištěné QSL lístky a nakonec mu vyhověli.
Weirauch dostal značku OK1AH, i kdyţ také chtěl tu, pod kterou vysílal bez
povolení – OK1RV; nakonec docílil alespoň změnu na iniciály svého jména,
OK1AW, po zdůvodnění, ţe se taková značka bude lépe klíčovat. (Značku OK1RV
později získal ing. Forejt, který se v 50. letech, kdy se jiţ k radioamatérům příliš
nehlásil, stal děkanem Fakulty radiotechniky v Poděbradech). Do konce roku byli
ještě předvoláni další ţadatelé, takţe Amatérský kodex ze začátku roku 1931 jiţ
uvádí 15 majitelů koncesí (bohuţel, křestní jména jsou tam uvedena nepřesně):
OK1AA – Ing Mirko Schäferling, Praha XII, Korunní 96
OK1AB – Pavel Motyčka, Praha–Bráník, Krčská 234
OK1AD – Václav Krakeš, Plzeň, Škodova 34
OK1AU – Jan Budík, Praha IV, Na Valech 272
OK1AW – Adolf(!) Weirauch, Městec Králové 9
OK1AZ – J. Štětina, Praha–Nusle, Táborská 169
OK1FX – J. Fridberger, Praha–Smíchov, Pernikářka 1523
OK1KX – Ing Karel Pešek, Praha–Smíchov, Šumava 1429
OK1NA – B. Mayer, Praha–Nusle, Oldřichova 39
OK1RB – Bedřich Erbs, Praha–Košíře, Václavská
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OK1RF – Fr. Červený, Praha VII Korunovační 7
OK1SH – V. Stibitz, Kolín–Zálabí, Třídvorská 385
OK1VP – V.Vopička, Ml. Boleslav 177 III.
OK1YR – J.Rokos, Praha–Bráník, Hlavní ul. 45
OK2AC – MUC Zdeněk Neumann, Telč 39.
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První radioamatérská koncese vydaná v Československu pro Mirko Schäferlinga, OK1AA. Ještě o pět let později
měla vlastní koncesní listina prakticky stejné znění, jen byly samostatně uvedeny "Podmínky zvláštní, které je
koncesionář povinen zachovávati a plniti“
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Jak vypadal seznam našich radioamatérů o čtyři roky později, viz faximile
koncesionářů z časopisu Radioamatér z roku 1935. Tam jiţ najdete i prefix OK4
stanice z Podkarpatské Rusi.

Přehled vydaných koncesí z roku 1935

Radioamatérské hnutí se šíří
V roce 1930 se ozvaly – zprvu bez koncese – i stanice ze Slovenska, OK3SP a
OK3NK. Ještě v roce 1934 bylo na Slovensku jen 12 povolených amatérských
stanic a na Podkarpatské Rusi jedna – OK4KW, ing Kolesnikov. MNO ale zjišťuje
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mnoho stanic vysílajících bez povolení, jejich značky také uváděl Motyčka běţně v
časopise Československý radiosvět a v jeho příloze KVAČ, proto byl předvolán k
výslechu na policii, aby sdělil, komu zachycené nepovolené značky patří. Vymluvil
se, ţe je nezná, ale musel slíbit, ţe zprávy o nich uţ nebude otiskovat. Výsledkem
policejního nátlaku bylo také mj. zrušení spolků SKEČ a KVAČ. Ustavující valná
hromada nové organizace – spolku Českoslovenští amatéři vysílači, ČAV, se
konala 23. 3. 1932. Do něj se mohli přihlásit jen koncesovaní amatéři. Je
zajímavé, ţe jediné, co se z té doby– přes německou okupaci i komunistickou
vládu – aţ do dnešních časů dochovalo, je poštovní schránka č. 69 na praţské
hlavní poště v Jindřišské ulici, kterou ČRK pouţívá dodnes. Proti černým
amatérům členové ČAV důsledně bojovali, spojení s nimi nesměli navazovat a
poslech neznámých značek oznamovali – boj proti nekoncesovaným amatérům
byl povaţován za otázku radioamatérské cti (a v řadě vyspělých zemí, jako je
např. Anglie apod. je tak chápán dodnes). I MNO uznávalo zásluţnou činnost
tohoto spolku a zdůrazňovalo skutečnost, ţe bez jejich přispění by nebylo moţné
černé amatéry zjišťovat. Pokud se o někom zjistilo, ţe vysílá bez povolení, nebyl
mezi členy ČAV přijat.
Mimo praţské hlavní centrum ČAV vznikaly i odbočky v místech, kde bylo větší
soustředění amatérů. Jedna z velmi aktivních byla brněnská odbočka BAV, neboť
po Praze bylo právě v Brně soustředěno mnoho studentů, mezi kterými byl o
vysílání velký zájem. V roce 1933 dokonce vydávali cyklostylovaný bulletin QTC
(viz faksimile titulní strany v příloze), kam přispívali radioamatéři z celé
republiky. Od roku 1931 se naši radioamatéři začali zajímat nejen o oblast
krátkých, ale i velmi krátkých vln a jiţ v roce 1933 asi desítka radioamatérů
dělala pokusy a navazovala spojení v pásmu 56 MHz. Prvními průkopníky tohoto
pásma byli OK1AA, OK1AW, OK1FF, OK1BM, OK1VP, OK2RM, OK2DD, OK2BR,
OK2PH, OK2SI a další. Jiţ 3. číslo zmíněného bulletinu QTC přináší
charakteristiku pásma 56 MHz a návod na zhotovení jednoduchého přijímače a
vysílače. Profesor Vopička vydal první broţuru s názvem "Na krátkých vlnách",
která pojednávala o radioamatérském vysílání a byla velmi rychle rozebrána. Naši
radioamatéři se začínají účastňovat i mezinárodních závodů. V té době také
aktivně spolupracovali s Mezinárodní Unií pro vědeckou radiotelegrafii, která
denně ve 21.15 SEČ vysílala na 28,5 m a také na dlouhé vlně 18.900 m tzv.
URSIgramy,
coţ
byly
šifrované
zprávy
o
barometrickém
tlaku,
elektromagnetickém poli a o šíření vln všeobecně. Pro radioamatéry měly význam
zprávy MAG (magnetická zpráva), ELC (elektrický atmosférický potenciál), SOL
(sluneční činnost) a KHL (zpráva o výšce vrstvy Kannelly-Heavisidovy). Hledaly se
vzájemné souvislosti mezi udávanými daty a podmínkami šíření, zjišťovanými
experimentálně – poslechem na pásmech a navazováním spojení.
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Faksimile jedné strany časopisu QTC s aktualitami z pásem, který pro radioamatéry v celé republice v roce 1933
cyklostylovali nadšenci z brněnské odbočky ČAV (BAV)

První republika byla vícenárodnostním státem, se silnou menšinou Němců,
Maďarů a Poláků; nesmíme také zapomenout na Podkarpatskou Ukrajinu
obývanou Rusíny. I mezi radioamatéry byly pochopitelně osoby jiných národností
– nejvíce bychom našli Němců. Schylovalo se k válce a různých cvičeních CPO
(civilní protiletecká obrana) se účastnili i radioamatéři se svými zařízeními. Od
roku 1935 pracovala zprvu v Praze, později i v Brně Kontrolní sluţba
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radioelektrická – KSR, jejíţ hlavní náplní bylo kontrolovat rádiový provoz, pátrat
po nepovolených stanicích a také odstraňovat zdroje rušení. Její pracovníci měli
celkem solidní vybavení, např. přijímače HRO. Pracovala mezi nimi řada
radioamatérů a dřívějších vojenských telegrafistů, šéfem praţské sluţebny byl
dokonce ing. Schäferling. Pak ovšem v roce 1938 přišla mobilizace a s ní zákaz
vysílání, jak uvedu v další kapitole.

Situace za Protektorátu – počátek okupace
O období let po Mnichovu a o činnosti radioamatérů v té době není mnoho
pramenů, odkud bychom mohli čerpat informace o jejich situaci. Před válkou
aktivní radioamatéři jiţ většinou nejsou mezi námi a tak se jen z dobových
dokumentů můţeme domýšlet, s jakými problémy se tehdy setkávali. Částečně
nám osudy některých amatérů přiblíţil OK1YG, Dr. Josef Daneš, ovšem ne
všechno bylo v době vydání jeho knihy moţné uveřejnit. Pokud měl nějaké další
materiály, nedochovaly se bohuţel do dnešní doby. Časopisy v roce 1940 přinášejí
jen velmi strohé informace o radioamatérech v cizích zemích, později jiţ vůbec ne
– a o tom, ţe i u nás bylo radioamatérské vysílání na sklonku první republiky na
slušné úrovni nebo ţe vůbec nějací amatéři–vysílači u nás existovali, nenajdete v
protektorátním tisku nikde zmínku.
Poslední znění předválečných koncesních podmínek vyšlo v roce 1937 a příliš se
nelišilo od předchozích z roku 1934. Koncesní podmínky obsahovaly i několik
ustanovení, která byla v 90. letech – a moţná jsou ještě dnes mylně povaţována
za „totalitní výmysl“: ... Dále nesmí amatérská vysílací stanice vysílati: 1. ve dnech
státního smutku, 2. v době, kdy nejbliţší (aneb v místě obvykle poslouchaná) čs.
rozhlasová stanice vysílá: a) projevy představitelů státní moci (projevy presidenta
republiky, předsedy a členů vlády, vysokých úředníků státních v jejich úřední
funkci apod.) b) programy mimořádné důleţitosti ... .“ Později vydávané koncesní
podmínky (i poválečné) tuto formulaci jen opisovaly.
Zákaz vysílání a zrušení koncesí přišel prakticky s vyhlášením stanného práva u
nás v září a říjnu 1938. Vysílací zařízení měli amatéři nařízeno odevzdat, nebo jim
bylo zapečetěno. Kdyţ přišla německá okupace, jedna z prvních vyhlášek předem
v Německu připravených obsahovala zákaz drţení vysílacích zařízení. S německou
důkladností byla předem připravena komanda, která objíţděla podle připravených
seznamů radioamatéry a odebírala vysílací zařízení. Byli to ovšem specialisté znalí
problematiky vysílačů – zajímali se výhradně o ně a o součástky k jejich
sestavení; zdroje a přijímače po prohlédnutí nechávali majitelům. Ani zbraně,
které měli do té doby naši občané legálně v drţení a připravené k odevzdání, je
nezajímaly, ty se odevzdávaly samostatně. Pochopitelně se zákazem vysílání
prakticky skončila také činnost ČAV. Majetek tohoto spolku byl zabaven na
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podzim roku 1939 a celý výbor pak byl vyslýchán gestapem v praţském Pečkově
paláci.
Za okupace vycházely časopisy Radioamatér – zprvu s podtitulem měsíčník pro
radiovou techniku, později jako měsíčník pro radiotechniku a obory příbuzné.
Jeho vedoucím redaktorem byl ing. Miroslav Pacák. Pak to byl časopis Radio,
rovněţ uveřejňující návody na zhotovení přijímačů a měřící techniky. Přispíval do
něj mj. ing. J. Forejt (který v té době propagoval místo názvu heptoda údajně
podle řecké etymologie správnější "hefthoda", po válce měl značku OK1RV rezavej
vibroplex, a ing. K. Ludvík. Z příbuzných časopisů pak vycházel Slaboproudý
obzor, Elektrotechnický obzor, Technický rádce a k dostání byly i časopisy
německé (FUNK, Radioamateur). V lednu 1940 informuje pacákův Radioamatér
glosou podepsanou F.E., ţe 15. prosince 1939 vstoupilo v Anglii v platnost
nařízení zakazující přechovávání a pouţívání rádiových vysílacích zařízení a
soukromníci je museli odevzdat úřadům.
Hned od začátku okupace se začaly objevovat zásobovací potíţe, či lépe
nedostatek strategických surovin. Nebyl cín, proto se místo něj jako náhrada
prodávala pájka s názvem atex, s vyšším tavným bodem – k dosaţení potřebné
teploty se doporučovalo pajedlo napájet napětím zvýšeným o 20 %. Z dění ve světě
časopis informoval např. o tom, ţe se v San Franciscu zřizují kabiny s telefonními
automaty v tramvajích, ţe v Japonsku odmítají zavést televizní vysílání s
odůvodněním, ţe "nové zařízení se stává zastaralým dříve, neţ je uvedeno do
provozu", ţe v Americe byl zaloţen ţenský spolek radioamatérek YLRL (je aktivní
dodnes), ţe tam ARRL pořádá soutěţe na 56, 112 a 240 MHz a ţe tam amatéři
mají zákaz navazovat spojení s amatéry válčících států (USA vstoupily do války
později). Puristé v oboru českého jazyka horlili proti pouţívání "odporných" slov
jako voltáţ, gramáţ, kabeláţ, wattáţ. Ovšem jiţ v prosinci 1940 se objevuje
zmínka o vyuţití atomové energie (?): "Nová rozhlasová stanice u Bostonu v USA
byla spuštěna nepřímo energií, vybavenou (získanou) rozbitím atomu uranu.“ (! – co
tím bylo myšleno, mi uniká. J.P.).
Kontrolní sluţba radiokomunikační KSR byla zrušena a někteří její zaměstnanci
přešli k tzv. odrušovací sluţbě, jejíţ pobočky pracovaly ve větších městech a byly
zařazeny do německého systému. Řada majitelů dřívějších koncesí se zapojila do
činnosti proti okupantům. Sestavovali vysílače a navazovali spojení se
zahraničním odbojem. Jenţe ani Němci nespali a díky svým dokonalým
odposlouchávacím a zaměřovacím přístrojům a také díky řadě konfidentů měli
brzy o celé síti pracující na území Protektorátu dokonalý přehled. V roce 1940 a
1941 byli postupně pozatýkáni prakticky všichni, kteří se nějakým způsobem
zapojili do protistátní činnosti předáváním zpráv rádiem. O některých osudech
(Batlička, Bobák, Košulič) píše ve své knize Dr. Daneš.
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I tehdy se podepisovalo leccos
Málo se ví o tom, ţe dekretem prezidenta Háchy, zveřejněným ve Sbírce zákonů
11.3.1940 pod č. 83 museli všichni zaměstnanci ve veřejné správě podepisovat
"slib věrnosti" Velkoněmecké Říši a Hitlerovi (např. na poštách a ţeleznici do této
kategorie spadali také všichni telegrafisté – bylo mezi nimi pochopitelně také dosti
dřívějších radioamatérů). Znění dekretu v příslušném paragrafu je toto:
§ 2. Osoby ustanovené ve veřejné sluţbě a osoby zastávající veřejnou funkci, ať jiţ
podle dosud platných předpisů byly povinny sloţiti sluţební přísahu (slib) či nikoli,
vykonají do lhůty stanovené příslušným ústředním úřadem slib tohoto znění:
"Slibuji, ţe budu Vůdce Velkoněmecké říše Adolfa Hitlera jako ochránce
Protektorátu Čechy a Morava poslušen, ţe budu zájmy Velkoněmecké říše
k prospěchu Protektorátu Čechy a Morava podporovati, nařízení hlavy Protektorátu
Čechy a Morava a jeho vlády plniti, zákony zachovávati a své úřední povinnosti
svědomitě zastávati." Tento slib vykonají téţ osoby nově nastupující veřejnou
sluţbu nebo funkci.

Slib úředníků Hitlerovi – od roku 1940 podepisovali všichni státní zaměstnanci, mezi které patřili i telegrafisté
na poštách a na drahách
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§ 3. Osobami ve veřejné sluţbě podle předchozího paragrafu se rozumějí: a)
zaměstnanci v činné sluţbě Protektorátu, zemí, okresů a obcí, jakoţ i jejich nebo
jimi spravovaných ústavů, podniků, fondů a zařízení. b) učitelské osoby v činné
sluţbě, jichţ se týče zákon ze dne 24. června 1926 č. 104 Sb., o úpravě platových a
sluţebních poměrů učitelstva obecných a měšťanských škol ..
V dalších paragrafech se vyjmenovávají další funkce (např. veřejní notáři,
advokáti apod.), kteří jsou povinni slib vykonat, stanovuje se, ţe slib se skládá
písemně a jsou uvedeny sankce při odepření slibu (okamţité zbavení úřadu,
sluţby nebo funkce a případné soudní potrestání). Slib byl v němčině, neboť kdo
německy z úředníků neznal, musel ihned po obsazení republiky navštěvovat
intenzívní kurz a z němčiny skládat zkoušku. Aktéři se tím příliš nechlubili, po
osvobození byl blanket s předtištěným slibem a jejich podpisem z osobních sloţek
vyňat a kaţdému byl předán. Jeden exemplář se mi od jeho majitele podařilo
získat k ofotografování, kdyţ odcházel do penze (viz obr. v příloze – jméno,
bydliště a vlastnoruční podpis jsou vymazány).

Zvláštnosti na Slovensku
Jiná situace byla pochopitelně na Slovensku, kde protektorátní zákony neplatily;
tam bylo naopak po roce 1940 vydáno asi 10–15 koncesí na základě koncesních
podmínek, které navrhli tehdejší OK3DG, 3DK a 3ID a které vydala Slovenská
pošta, coţ mi prozradil nedlouho před svou smrtí Joţo Krčmárik, OK3DG. Znění
těchto podmínek je údajně otištěno ve Věstnících, uloţených ve slovenském
Poštovním archivu v Banské Bystrici, ale ţádný z amatérů tam bydlících, který mi
slíbil, ţe se tyto materiály pokusí získat, se jiţ neozval. Koncese byly vydány
hlavně dřívějším slovenským koncesionářům z doby ČSR a důstojníkům
slovenského spojovacího vojska s radiotelegrafním výcvikem, kteří vůbec
nemuseli skládat zkoušky. Poţadovali i vydání jiného prefixu neţ OK3, ale v tom
neuspěli především proto, ţe ITU ve válečném období prakticky nevyvíjela ţádnou
činnost. Po vypuknutí války mezi Německem a Ruskem však byl i na území
Slovenského štátu vydán zákaz vysílání. V roce 1942 pak byly vydané koncese
zrušeny a svá zařízení museli slovenští radioamatéři odevzdat do spojovacího
skladu armády, jehoţ velitelem byl tehdy OK3NZ, Kliment Čulen.

U nás přituhuje
V lednu roku 1942 bylo u nás vydáno nařízení uveřejněné v Radioamatéru č.
2/1942 pod titulkem Zákaz dodávky českých časopisů Ţidům: „ ... je zakázáno
doručovati Ţidům české noviny a české časopisy všeho druhu, prodej novin a
časopisů Ţidům v kioscích nebo kameloty ... “, v květnovém čísle pak doplněno
upozorněním, ţe totéţ platí i pro „ţidovské míšence“. Začíná se pouţívat slovo
elektronika a proskočila také informace, ţe byly vyvinuty speciální rychlé
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odstředivky, umoţňující získávat izotopy uranu odstřeďováním (!). Poštovní
věstník č. 34 ze dne 25. 7. 1942 uveřejňuje změny v organizaci rozhlasové
odrušovací sluţby, která zřizuje pobočky ve městech Praha, Plzeň, Budějovice,
Tábor, Pardubice, Hradec Králové, Brno, Jihlava, Olomouc, Přerov, Mor. Ostrava
a Uh. Hradiště.
Postupně se zpřísňovaly podmínky týkající se drţení všeho, co mohlo být pouţito
k vysílání a tak v Poštovním věstníku Ministerstva dopravy a techniky č. 1/1943
najdeme oznámení, které se dotklo všech, kteří se rádiovou technikou zabývali.
Podrobně, včetně citace některých pasáţí se o něm zmiňuji v další části. I
pomocné vysílače pouţívané při slaďování superhetů v opravnách apod. podléhaly
koncesi.
Vůbec rok 1943 lze označit za zlomový, neboť vyšla řada opatření zpřísňujících
dosavadní reţim. Časopis Radioamatér začíná vycházet jen 6x do roka a pod
novým názvem Radiotechnik. Jeho dvojčíslo 4/5 přináší „přehled vysílačů, jejichţ
poslech je dovolen“ s uvedením jejich kmitočtu, výkonu a vlnové délky. Do
poloviny roku se rozhlasová koncese vydávala výhradně " ... osobám ţijícím
samostatně nebo hlavě rodiny ... ", toto ustanovení bylo změněno (mnoho "hlav
rodiny" muselo na nucené práce do Německa) tak, ţe koncese mohla být vydána
... i příslušníkům rodiny i kdyţ ţili ve společné domácnosti s hlavou rodiny ...
Bylo téţ vydáno upozornění, ţe zřízení a provozování přijímače bez koncese se za
války povaţuje za zločin (!). Na kaţdý přijímač musela být zvláštní koncese, jedna
stačila pouze v případech, " ... pokud je zřejmé, ţe nikdy nemohou být současně v
činnosti".

Nařízené úpravy přijímačů
17.3.1943 vyšlo úřední nařízení, kterým byly "zrušeny rozsahy krátkovlnné u
rozhlasových přijímačů". Toto opatření se postupně provádělo na celém území
Protektorátu a celá akce stála přibliţně 30 milionů korun. Bylo tam téţ uvedeno,
ţe: " ... není ani radioamatérům dovoleno stavěti přijímače s rozsahem vln krátkých,
tím méně ovšem krátkovlnné zařízení do přístrojů úředně opravených vkládati nebo
jinak rušiti příslušný zákrok. Přestoupením toho by se kaţdý vystavoval přísnému
trestu." (Přesto ještě v listopadovém dvojčísle časopisu Radiotechnik vychází
reklama jedné ostravské firmy, která uvádí svůj "výhradní prodej pro Protektorát"
– za 75 Kč cívkový adaptér, který zapojením pěti vývodů umoţňuje příjem DV, SV
i KV !!). Podrobněji se o tom zmiňuji v další části, pojednávající o koncesních
podmínkách.
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Poslední dvojčíslo 9–10 časopisu Radiotechnika vychází v září 1944 a v něm
najdeme oznámení, ţe „ ... v rámci totálního pracovního nasazení a příslušných
omezení v oboru vydávání časopisů přestává časopis Radiotechnik vycházet.“ Číslo
11–12 pak vyšlo aţ po osvobození 6. června 1945 pod staronovým názvem
Radioamatér.
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První poválečné období
Ihned po osvobození se radioamatéři zapojili do sluţeb poštovních úřadů.
Dochovaly se zajímavé listiny, dokumentující zájem pošt o radioamatéry (viz obr.
2–1). Pošty jako takové sice pracovaly, i dopisy se doručovaly hned, jakmile to
bylo moţné (zprovoznění ţelezničních tratí, obnovení silniční dopravy), problém
byl však s telegramy, neboť telefonní a telegrafní linky byly na mnoha místech
zničeny. Začalo fungovat rádiové spojení amatérů Brno–Praha, Brno–Ostrava, na
předávání telegramů pracovali radioamatéři na poštách v Turnově, ve Zlíně, v
Přerově, Hodoníně a ve Svitávce.

Přípis Radioklubu Přerov (stejný byl adresován p. Koksovi) se žádostí o aktivaci stanice pro předávání
telegramů pro poštu

Práce radioamatérů při pomoci poštám postupně končila zprovozněním
telefonních a telegrafních linek, poslední amatéři ukončili tuto práci v srpnu
1945. Vlastní radioamatérský provoz však byl u nás po celý rok 1945 zakázán.
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To, ţe naše úřady amatérský provoz nepovolovaly, nebyla jejich libovůle – jednak
do začátku roku 1946 ještě na našem území platil stav tzv. "branné pohotovosti",
hlavně ale proto, ţe na poválečné londýnské tzv. "vlnové konferenci" (snad ITU ??)
bylo dohodnuto, ţe v Evropě nebude činnost radioamatérům dočasně povolována,
aby nebyly rušeny komunikace spojeneckých vojsk, které v té době vyuţívaly i
radioamatérská pásma. Dokonce i v USA amatéři mohli po válce pracovat pouze
na VKV rozsahu 112–115,5 MHz. Za války tam radioamatéři vyuţívali k
navazování spojení elektrovodnou síť (pro městské rozvody tam jsou dodnes na
mnoha místech vyuţívána venkovní vedení) a k přenosu slouţily vf proudy o
kmitočtech pod 300 kHz – byla to tedy obdoba "drátového rozhlasu", jenţe s
vyšším a modulovaným kmitočtem (podobný systém se pouţívá ve Švýcarsku),
coţ bylo úřady (vyjma některých oblastí) povoleno. Dosah byl obvykle do
vzdálenosti 20 km.

Takto vypadal poválečný vysílač, narychlo sestavený pro vysílání telegramů z přerovské pošty

Spolek ČAV vypracoval krátce po osvobození memorandum, které obdrţelo
Ministerstvo pošt, Ministerstvo národní obrany a Ministerstvo informací, ve
kterém byly nastíněny představy o další činnosti. V červenci 1945 se časopis
Radioamatér stává oficiálním orgánem ČAV a začíná uveřejňovat pravidelně
hlídku ČAV. Vychází nový "Rozhlasový řád", který dovoluje provozovat na jednu
koncesi více přijímačů v bytě a obsahuje i další novinky. Po dlouhé době se
objevují i zprávy o novinkách z USA, které přivezla delegace spolupracovníků
časopisu z návštěvy u techniků obsluhujících vysílač americké armády, tehdy
pracující v Plzni – podle amerického originálu byly např. uveřejněny rozměry
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antény Windom. Pro zajímavost: ARRL pro rok 1945 vydala svůj Handbook jiţ ve
22. vydání, měl 512 stran a cena výtisku byla 1 (slovy jeden) dolar.
Ministerstvo pošt zaslalo v srpnu 1945 ČAV obsáhlou odpověď, ve které uznalo
ČAV jako výlučnou organizaci zastupující radioamatéry a uvedlo své představy o
propůjčování koncesí, kontrole amatérů atp.
Spolek ČAV, přestoţe jeho oficiální název byl "Českoslovenští amatéři vysílači",
měl působnost pouze na území Čech a Moravy – to bylo zakotveno i v 1. článku
stanov, schválených v roce 1946. Na Slovensku v poválečné době pokračovala
dále činnost "Spolku slovenských krátkovlnných amatérov", SSKA, a jeho
existence byla ukončena aţ v únoru 1949 sloučením ČAV a SSKA. Také koncese
na Slovensku vydávalo samostatně Povereníctvo pošt v Bratislavě. Změna nastala
aţ od 1. června 1950, kdy na celém území ČSR začalo platit Vládní nařízení č.
73/1950 Sb. (blíţe viz text dále). 19. října 1945 se pak v Praze v Knihovně hl.
města Prahy konal prvý sjezd radioamatérů, který zahájil prof. Vopička, OK1VP.
Byl zvolen dvacetičlenný ústřední výbor, jehoţ předsedou se stal ing. Schubert,
OK1SC. Prof Vopička byl zvolen čestným předsedou.
12. února 1946 vyšlo první dvojčíslo časopisu Krátké vlny. Někteří naši
radioamatéři se jiţ od 5. května 1946 mohli oficiálně ozvat na pásmech pod svými
původními značkami, vydanými ještě před válkou. Bylo to jen těch 18, kteří byli
za války prokazatelně perzekuováni, k nejznámějším tehdy patřil Ing. Schäferling,
OK1AA a Vladimír Kott, OK1FF. Dalšími byli OK1AU, OK2DD, OK2DS, OK2EL,
OK2FL, OK1FR, OK2HY, OK2JR, OK1KX, OK2MA, OK1PE, OK2RA, OK1RY,
OK1SB, OK2VZ a OK2XY. Pracovat ale mohli jen telegraficky v pásmu 160 a 10 m
a na VKV včetně 56 MHz i fonickým provozem, s výkonem 50 W. Některá tehdy
provozovaná pásma (110 a 220 MHz) dnes jiţ ani neznáme. I kdyţ spolek ČAV
nějakým způsobem pracoval hned od konce války, jeho existence neměla legální
základ aţ do srpna 1946, teprve tehdy byly oficiálně schváleny jeho stanovy.
Ve Věstníku Ministerstva pošt (VMP) 32/1946 naleznete ustanovení č.j. C/6
5332- 0:29782 z 21.6.1946, ţe volací značky OK2BA, 1CB, 2AH, 2HL, 1RX, 1RO,
2KE, 2GU, 1PP, 2LS, 1YB, 2SL, 1PZ, 2CP, 1BT, 1JV, tedy značky radioamatérů,
kteří za okupace zahynuli či byli zavraţděni, nebudou na věčnou paměť
obsazovány. To ale vydrţelo bohuţel jen do padesátých let. Zájemci pak
prostřednictvím odboček ČAV mohli ţádat o obnovení svých předválečných
koncesí; jakmile obnovenou koncesi získali, mohli v rámci tehdy platných
podmínek vysílat. VMP č. 45/1946 pak uvádí "Zkušební program" – stručně
řečeno poţadavky ke zkouškám.
V časopise "Krátké vlny" č. 6 z roku 1946 vycházejí tzv. "Zatímní koncesní
podmínky pro vysílací radioelektrickou stanici pokusnou". Jsou zajímavé
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několika věcmi: předně nebyly vůbec zveřejněny ve VMP a pak také tím, ţe jsou v
podtitulu datovány "březen 1945", coţ je zřejmá chyba. Z dalších zajímavostí je
moţné zmínit to, ţe sice uvádějí existenci tříd A, B a C, ale ." ... prozatím je
dovoleno vysílání jen ve třídě B a C. Zařazení provede místě příslušná sluţebna
kontrolní sluţby radioelektrické s přihlédnutím k návrhu ČAV ...". Koncesionáři
třídy C mohli vysílat pouze telefonií a modulovanou telegrafií v pásmu 56 aţ 60
Mc/s a nemodulovanou telegrafií v pásmech 1,8–2,0 Mc/s a 56–60 Mc/s s
výkonem 5 W a měli povoleno pouţívat pouze vysílače řízené krystalem nebo
ECO.
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"Platební rozkaz" na poplatek 100 Kčs za propůjčení koncese v roce 1946. Povšimněte si předtištěného textu.
Ještě rok po konci války platila na území Čech a Moravy řada protektorátních výnosů
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Oznámení o propůjčení koncese. Její vlastní vydání proběhlo prostřednictvím poštovního úřadu, pošty vedly i
evidenci držitelů koncesí na rozhlasové přijímače. Povinností každého amatéra vysílač i posluchače bylo vlastnit
koncesi i na rozhlasový přijímač

Na Slovensku jinak
V poválečném období byl i mezi vydáváním koncesí v Českých zemích a na
Slovensku rozdíl. Některé spolky, zaloţené a pracující na Slovensku ještě za
Slovenského štátu, nebyly nařízením Slovenské národní rady č. 51/1945
(zájmové, sportovní, církevní apod.) rozpuštěny a zrušeny a proto také SSAV
pokračovala v činnosti. Povereníctvo SNR pre pošty a telegrafy zřídilo hned v roce
1945 na odboru III oddělení III/1 s přednostou Vladimírem Pepichem, které mělo
mj. vydávat koncese pro radioamatéry, a oddělení III/3 s přednostou ing.
Štefanem Tobišem, pověřené kontrolou rádiového provozu. 1.6.1946 byl dále
zřízen Rádiotechnický úrad, kam také spadalo oddělení KSR s obdobnou funkcí
jako v Českých zemích a ROS (Rozhlasová odrušovací sluţba) a na Povereníctvu
pre pošty vzniklo Rozhlasovo–technické oddělení. Změna nastala aţ od 1. června
1950, kdy na celém území ČSR začalo platit Vládní nařízení č. 73/1950 Sb.
První koncese však byly na Slovensku vydány oficiálně aţ na začátku března
1947 – vůbec prvou získal OK3IR (Ikrényi), dále OK3SU (Šubrt), OK3DG
(Krčmárik), OK3ZY (Zamborský) a OK3AL (Švejna), v tomtéţ měsíci pak byly ještě
vydány koncese OK3ID, DK, LY a SP, v dubnu pak OK3MN, IT, WM, GV a WT. Od
roku 1948 se ale i ve slovenských Věstnících objevují zprávy o zrušení koncesí,
aniţ by byl uveden důvod.

Činnost po únorovém puči v roce 1948
Po únoru 1948 byly ve všech organizacích, na závodech apod. ustaveny tzv. akční
výbory, které de facto převzaly jejich vedení. Stalo se tak i v ČAV; jeho členové
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rozhodli, ţe vzhledem k činnosti za války a po ní nemůţe tehdejší předseda Ing.
Antonín Schubert OK1SC (ţivnostník a obchodník) dále zastávat tuto funkci.
Obrátili se na (tehdy jiţ doktora technických věd) Dr.Miroslava Joachima, OK1WI,
aby funkci předsedy převzal.
Dr.Joachim mi o svém zvolení sám nedlouho před svým úmrtím napsal:" ... Měl
jsem pochybnosti o své schopnosti zastávat předsednickou funkci. Neměl jsem
zkušenosti ze spolkové práce a ţivotních zkušeností málo, věnoval jsem se mimo
vysílání převáţně vědecké činnosti, byl jsem tehdy tajemníkem čs. komitétu pro
vědeckou radiotechniku (U.R.S.I) a v červnu 1948 jsem byl vyslán na letní běh
M.I.T. v Cambridgi, USA. Ale v duchu tehdejší zásady "všechno dokáţeme" jsem
funkci přijal. Naštěstí Ing. Schubert po odchodu z funkce předsedy na
radioamatérské hnutí nezanevřel a byl autorem propozic prvého "Polního dne
radioamatérů na metrových vlnách". Věnoval se mimo radioamatéření také
modelářství a napsal dokonce příručku o motorovém leteckém modelářství. Hlavní
slovo měl tehdy ze známých radioamatérů Karel Kamínek, OK1CX. Já se
s některými mým jménem uveřejněnými články seznamoval aţ po návratu do ČSR.
Ovšem s jejich obsahem jsem souhlasil; bylo nás mnoho, co podlehli revolučnímu
nadšení."
Činnost samostatného spolku ČAV byla (přes ustavení akčního výboru, který
pracoval i tam) v podstatě neţádoucí a tak se ČAV, který tehdy měl cca 6500
členů, 48 odboček a jmění 270000 Kč, stal součástí ROH jako jedna z jeho
zájmových skupin. Časopis Krátké vlny převzalo vydavatelství Práce. Spolek ČAV
byl zrušen k 1. lednu 1951. Přechod pod ROH byl delší dobu připravován, jak je
zřejmé z písemných materiálů dochovaných v archívu Ústřední rady odborů (viz
obrazová příloha). Koncesní podmínky byly upravovány pod vlivem tehdejších
politických událostí a zprvu uvaţovaly jen se zřizováním klubových stanic pro
"zájmové krouţky ČAV při závodních skupinách ROH". Nově vydaný Zákon o
telekomunikacích č. 72 z roku 1950, který vstoupil v platnost 1. 7. 1950, změnil i
povolovací orgán. Stal se jím z pověření Ministerstva národní bezpečnosti
Radiokomunikační kontrolní úřad (RKÚ) v Praze a dle § 10 tohoto zákona " ...
povolení ke zřízení a provozování vysílacích radioelektrických stanic amatérských
lze … udělit především sloţkám masových organizací a výjimečně jejich jednotlivým
členům, kteří se zaslouţili významnou měrou v budovatelském úsilí."
Je nutné konstatovat, ţe jiţ v poválečné době se projevovaly různé averze ze
strany činovníků jednotlivých odboček ČAV vůči některým členům a ne všichni
ţadatelé o obnovení koncese ji získali. Konečně – jak je zřejmé z faksimile
přihlášky do ČAV, "kádrování" začalo hned v poválečném období (viz obr. 2–2).
Přesto počet aktivních radioamatérů vzrůstal aţ do roku 1949. Před sloučením
s SSKA měl spolek ČAV jen v Čechách a na Moravě v září 1948 celkem 5280
členů a bylo vydáno celkem 627 koncesí, z toho 602 jednotlivcům! Jiţ tehdy se
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začaly vydávat v Čechách i třípísmenné značky počínající písmenem A, na Moravě
třípísmenné začínající písmenem B – dvoupísmenné značky byly téměř zcela
vyčerpány. Ještě v průběhu roku 1948 byla uveřejněna bydliště a značky
radioamatérů, aby se mohli při prázdninových výletech vzájemně navštěvovat, na
podzim započalo uveřejňování přehledu koncesovaných radioamatérů seřazených
abecedně podle příjmení s uvedením značky, ale to skončilo bez uvedení nějakých
důvodů u písmene P. Jen jakoby v předtuše něčeho horšího bylo zveřejněno v KV
upozornění pro RP, aby vyčkali s tiskem QSL, neboť se chystají změny …
V roce 1949 začaly platit nové koncesní podmínky, ve kterých se objevilo závaţné
ustanovení, které způsobilo rapidní pokles počtu radioamatérů u nás:
"Koncesionář je povinen předloţiti prohlášení dvou fysických osob, které se
zaručují, ţe koncesionář nezneuţije nebo neumoţní zneuţití své vysílací stanice k
protistátní činnosti; v prohlášení musí být uvedena i osobní data těchto osob."
V tehdejší vypjaté situaci, kdy se schylovalo k politickým procesům, v době
počínající "špionománie", byl jen málokdo ochoten nastavovat krk do oprátky,
obzvláště ne za "podezřelá individua" bavící se dokonce nějakým vysíláním ...
Radioamatérům, kteří toto prohlášení do konce března 1949 nepředloţili, byla
pozastavena přípisem Radiokomunikačního kontrolního úřadu (RKÚ) rozesílaným
v průběhu dubna činnost, a to zpětně od 1.dubna 1949. Později o koncesi přišli
(viz obrazová dokumentace – faksimile dopisů RKÚ).
69

70

Kdo nepředložil do konce března 1949 prohlášení dvou "spolehlivých" osob o tom, že stanici nezneužije (viz text
v části koncesních podmínek), nesměl od 1. dubna vysílat. Všimněte si odlišného přístupu na Moravě (odebrání
koncesní listiny i zařízení) a v Čechách (pouze zastavení vysílání); koncesionáři v Čechách se mohli těšit alespoň
pohledem na svá zařízení až do ledna 1951, ovšem konečný efekt byl stejný

Změna ve vydávání koncesí nastala aţ od 1. června 1950, kdy na celém území
ČSR začalo platit Vládní nařízení č. 73/1950 Sb. a nový telekomunikační zákon
(na Slovensku byly do té doby vydávány jejich úřady). Komentář k zákonu o
telekomunikacích vyšel vzápětí v časopise Krátké vlny č. 12/1950 – říká se
v něm: „ ... pokud jde o povolování koncesí ke zřízení a provozování vysílacích
radioelektrických stanic pokusných a amatérských byla působnost přenesena na
Radiokomunikační kontrolní úřad v Praze ... takové povolení lze udělit především
sloţkám masových organizací a výjimečně jejich jednotlivým členům. Ţadatelé o
koncesi ... podají ţádost se všemi příslušnými doklady prostřednictvím ROH –
odbor ČAV Radiokomunikačnímu kontrolnímu úřadu v Praze ... Jednotlivci předloţí
dva dotazníky ... a potvrzení masové organizace, ţe ţadatel odpovídá ustanovení §
10 pokud jde o zapojení se do budovatelského úsilí naší lidově demokratické
republiky."
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Tím byl definitivně zpečetěn osud radioamatérů na dlouhé období – tehdy se
dokonce uvaţovalo o všeobecném zákazu individuálních vysílacích stanic. Protoţe
něco takového by postihlo i vedení radioamatérů, někteří členové předsednictva
Ústřední sekce radia ROH prokázali "kladnou" aktivitu a uvědomělost a přišli
iniciativně s návrhem na vystoupení ČAV z IARU (přestoţe to nikdo nevyţadoval a
dokonce i mezinárodní odbor ROH zprvu tuto akci odmítal). Při konečném
hlasování bylo 57 hlasů pro vystoupení, 3 hlasy proti (mezi nimi i tehdejší
předseda Joachim – byl proto vzápětí odvolán a nahrazen Karlem Kamínkem,
OK1CX, který v poválečné organizaci ČAV zastával funkci pokladníka). Text
zdůvodnění najdete na kopii prvního listu návrhu (viz obr. příloha).
Začátkem roku 1951 k vystoupení " … z organizace, která se činně účastní
přípravy nových válek a bestiálních atomových vraţd … " (sic!) skutečně došlo.
IARU oznámila, ţe " ... tento akt svědčí o známé nestabilitě radioamatérského hnutí
v Československu a jakmile okolnosti vedoucí k vystoupení pominou, bude čs.
radioamatérům otevřena cesta zpět.". Vzápětí Ministerstvo národní bezpečnosti
vydává zákaz uveřejňování jmen a adres koncesionářů, a to s okamţitou platností
od 25.8.1951, přičemţ staré QSL lístky mohly být vyuţity do konce roku.
Unikátní tajný výnos k této problematice ze srpna 1951 jsem získal díky OK1GS.
Nové QSL lístky podléhaly schválení RKÚ a také veškerá korespondence se
zahraničím byla od té doby povolena pouze prostřednictvím "Ústředí
radioamatérů ROH". V nových koncesních podmínkách se pak objevilo
ustanovení, ţe jako místo, odkud radioamatér vysílá, můţe být uváděno jen
okresní město, adresy se zveřejňovat nesměly.
K začlenění radioamatérů do ROH byl vydán 5.3.1951 oběţník ÚKPO–ÚRO
(Ústřední kulturně–propagační oddělení Ústřední rady odborů) č. 1, kterým byly
ustaveny tzv. Krajské sbory, které měly po odborné stránce řídit práci krouţků
radioamatérů v závodních klubech ROH. Jenţe některé krouţky byly zřízeny i u
skupin ČSM (a dokonce i v Sokole a u pionýrů), ve větším městech byla vytvořena
tzv. radioamatérská střediska, takţe celá organizace byla nejednotná a
roztříštěná. Začalo se s vydáváním nových registračních čísel, zahrnujících i
označení tehdejších krajů. Administrativně bylo vydávání těchto čísel
komplikované a zcela nevyhovující, proto bylo hned po začlenění do Svazarmu
změněno. Kaţdý krouţek měl moţnost poţádat o přidělení koncese na kolektivní
vysílací stanici, o povolování individuálních stanic (vyjma těch zbylých po čistce v
letech 1949–50) se zprvu neuvaţovalo. Protoţe zbylých koncesionářů bylo málo a
"nárok" na zřízení kolektivní stanice měl kaţdý krouţek, je zajímavé, ţe se tehdy
mohl stát odpovědným operátorem i RO, který měl zkoušku pro amatéra–vysílače,
jak se o tom zmiňuji dále v části věnované koncesním podmínkám. Pro nové
adepty dokonce tehdy armáda vysílala 3x denně (07.30–08.30, 16.00–17.00 a
20.00–21.00 SEČ) kurs telegrafie tempy od 30 zn/min do 120 zn/min, a to na
dlouhé vlně 250 kHz modulovanou telegrafií (!!) a na 3485 kHz CW.
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Naštěstí se radioamatéři nemuseli z "ochranných křídel ROH" těšit dlouho – byla
zaloţena organizace SVAZARM a schváleno "vyčlenění radioamatérů z ROH"; nová
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radioamatérská organizace, která se měla stát kolektivním členem Svazarmu,
nesla pracovní název Svaz československých radioamatérů. S přihlédnutím k
událostem v radioamatérském hnutí v letech 1949 aţ 1951 byl přechod ke
Svazarmu vlastně dobrodiním, největší čistky proběhly do té doby. K neţádoucím
excesům však občas docházelo i později, ale to jiţ většinou na základě osobní
averze některého z funkcionářů vůči dotčenému koncesionáři. Konečný název
radioamatérské organizace zůstal, ale zkratka byla nakonec nikoliv SČR, ale ČRA.
Od 1.ledna 1952, kdy se radioamatéři stali členy Svazarmu, také zanikl časopis
Krátké vlny a začalo vycházet Amatérské radio jako "časopis pro radiotechniku a
amatérské vysílání". Systém kolektivního členství se ukázal zcela nevyhovující
(krouţky radioamatérů a dalších odborností z doby začlenění do ROH fungovaly
nadále v podnicích, na školách ap., ale neměly na místní orgány Svazarmu
ţádnou vazbu); ještě v říjnu 1952 bylo pak rozhodnuto, ţe Svazarm bude
organizací s individuálním členstvím. V té době ústředí radioamatérů sídlilo na
Václavském náměstí č. 3 a odtamtud se také vysílaly pravidelně zprávy.
Postupně vzniká Ústřední radioklub Svazarmu, krajské, okresní, ev. místní
radiokluby Svazarmu a tato organizační struktura přetrvala prakticky aţ do
konce 80. let. Po roce 1969 se ještě ustavily Okresní a Krajské sekce radia, aţ po
Ústřední sekci radia; ty měly slouţit na svých úrovních svazarmovským výborům
jako jejich poradní orgány a na okresech řídit administrativně práci radioklubů ve
svém obvodu a rozdělovat finanční a materiálové dotace. Radiokluby se spíše
věnovaly vlastním sportovním aktivitám, které se ale neomezovaly pouze na
vysílání na pásmech, ale zahrnovaly také činnost konstrukční, popularizační
(mezi mládeţí tehdy oblíbené, mnoha amatéry–vysílači však zatracované soutěţe v
"honu na lišku"), rychlotelegrafii, výcvik branců apod.
Zapojení do Svazarmu přineslo jak výhody (materiální zajištění přístroji
vyřazovanými z armády, snadné a pro členy většinou bezplatné vyuţívání prostor
pro klubovní činnost), tak nevýhody (povinné provádění výcviku branců, účast na
různých propagačních svazarmovských akcích) a většinou bývá prezentováno
podle toho, jaký byl v daném místě vztah mezi vedoucími v radioklubech a
funkcionáři Svazarmu. Vţdy záleţelo na lidech, jejich charakteru a vztazích –
někde byla vzájemná spolupráce dobrá, jinde si dodnes "nemohou přijít na
jméno". Co osobně povaţuji za dobré pro růst kvalit radioamatérů v té době, bylo
stanovení kvalifikačních tříd pro jednotlivé odbornosti – telegrafie, provoz na KV,
provoz na VKV, technika, hon na lišku apod. Označení těchto "odborností" se
začalo pouţívat jiţ po začlenění radioamatérské organizace do ROH, jen se tehdy
neuţíval výraz radiový operátor (RO), ale registrovaný operátor, registrovaný
technik (RT) apod.; kaţdý člen radioklubu měl moţnost postupně plnit daná
kvalifikační kritéria v oblasti, která jej zajímala, a tím si zvyšovat odbornost. Po
sloţení zkoušek kaţdý získal i osvědčení pro danou třídu své odbornosti a kaţdý
měl své "pracovní číslo" podobně, jako tomu bylo dříve v ČAV. Hlavně
v padesátých a na začátku šedesátých let, kdy se většina radioamatérské činnosti
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rozvíjela v radioklubech a koncesi mělo jen pár vyvolených, byl tak díky vzájemné
soutěţivosti podporován odborný růst kaţdého jednotlivce.

Poválečná stanice s výkonem 100 W CW a AM, operátor OK2KP. Porovnejte velikost vysílače s dnešními
transceivery o stejném výkonu, které „umí“ i SSB!

Pro držitele třídy A byla účast v našich mezinárodních závodech povinná
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Informace členům o přechodu od ROH pod Svazarm
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Upozornění KSR na zákaz navazování spojení s nekoncesovanými stanicemi. Později, po roce 1954, měli
radioamatéři naopak povinnost udržovat s nekoncesovanou stanicí (pokud zjistili během spojení, že se o takovou
jedná), spojení co nejdéle, aby odposlechová služba mohla provést zaměření
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Žádost OK2KP o přeřazení do třídy A
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Oznámení o propůjčení koncese. Její vlastní vydání proběhlo prostřednictvím poštovního úřadu, pošty vedly i
evidenci držitelů koncesí na rozhlasové přijímače. Povinností každého amatéra vysílač i posluchače bylo vlastnit
koncesi i na rozhlasový přijímač.

Změny trestního zákona vztahující se k radioamatérům, platné v padesátých a šedesátých letech a změna
koncesních podmínek vzhledem k začlenění pod ROH, organizace zkoušek
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Každá žádost o koncesi nebo o přeřazení do vyšší třídy musela být doporučena i odbočkou, ve které byl amatér
registrován. Členství koncesionáře tam bylo povinné.
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Zdůvodnění pro vystoupení ČAV z IARU
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Tajný přípis o zákazu zveřejňování adres radioamatérů

Rok 1968 a další období
Rok 1968 přinesl velký zlom. Začaly platit nové koncesní podmínky a prakticky
kaţdý, kdo byl v letech 1949–1950 postiţen odebráním koncese a měl v té době
ještě zájem pokračovat jako amatér–vysílač, mohl poţádat o její obnovení. Jenţe
předváleční i pováleční radioamatéři zestárli, jeden z dřívějších nejaktivnějších
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přerovských radioamatérů Karel Koksa, ex OK2KP, mi řekl, kdyţ jsem jej
přemlouval k podání ţádosti: "Dvakrát jsem přišel o koncesi a o celé zařízení, a to
před válkou představovalo velké jmění. Jednou mi ho sebrali Němci, podruhé
komunisti. Dnes jiţ na koupi nového nemám a postavit si něco sám kvůli špatným
očím nemohu." Vedle Amatérského radia také začal vycházet ještě časopis
"Radioamatérský zpravodaj", kde bylo moţné zveřejňovat všechny aktuální zprávy
pro amatéry, dosaţené sportovní výsledky i technické zajímavosti, pro které se
nenašel prostor v "Amatérském radiu", kde byly příspěvky také otiskovány se
značným zpoţděním tří i více měsíců, takţe aktuální informace tam neměly šanci
na zveřejnění.
Mnozí radioamatéři v roce 1968 prosazovali vystoupení ze Svazarmu, ve kterém
přetrvávaly staré praktiky řízení. Na OV Svazarmu byli do té doby zaměstnáni tři
či čtyři instruktoři, kaţdý měl na starosti několik odborností, jejichţ činnostem
povětšinou nerozuměl. Na KV Svazarmu byla situace lepší v tom, ţe sice "věděli o
co jde", ale prakticky neřídili nikoho, na druhé straně na krajích disponovali
s velkými finančními prostředky na zřízení a provoz tzv. krajských radioklubů.
Kraje téţ na jednotlivé okresy přidělovaly materiál, získávaný povětšinou
vyřazováním z armády (RM31, RF11, R3), event. přicházející z Ústředních dílen
Svazarmu (TRXy Otava, Petr 103, přijímače pro KV, VKV i hon na lišku apod.). Na
ÚV Svazarmu seděli na jednotlivých odděleních často vyslouţilí generálové, kteří
byli pro neschopnost odveleni od bojových útvarů – ti naštěstí do práce
jednotlivých odborností většinou příliš nezasahovali. Ústřední sekce radia byla
poradním orgánem bez pravomocí a ovlivňovat dění na niţších sloţkách mohla
jen minimálně.
Předsednictvo Ústřední sekce radia (ÚSR) svolalo na 6.–7. dubna 1968 aktiv,
kterému měl předsedat tehdejší předseda ÚSR Sviták; ten se však nedostavil a
proto byl řízením pověřen Josef Plzák, OK1PD. Aktiv ukončil činnost ÚSR a zvolil
tzv. Přípravný výbor, který pak byl pověřen řízením další činnosti na úseku
radioamatérství. Ten měl připravit návrhy, jak postupovat dále. Většina delegátů
na aktivu radikálně prosazovala odtrţení od Svazarmu. Problémy však nastaly jiţ
tehdy se Slovenskem. Zástupci slovenských radioamatérů zvolení aktivem nebyli
uznáni Slovenskou sekcí radia a ta pak pracovala v nezměněném sloţení dále. V
Českých zemích začaly přípravy k zakládání odboček radioamatérského svazu, do
konce roku 1969 jich bylo registrováno na území Čech a Moravy 110.
Přes všechny problémy s organizačními změnami, které narušovaly dosud
poklidný vývoj ve Svazarmu a jeho organizačních článcích, se podařila do té doby
nebývalá věc: k 50. výročí vzniku ČSR bylo umoţněno všem radioamatérům, kteří
o to poţádali, změnit prefix jejich značek z tehdy běţného (a jediného moţného)
OK1, OK2 a OK3 na OM1, OM2 a OM3 a vysílat tak od 1. října do 15. prosince
1968. Povolení k tomu byla odesílána z MV–KSR 20.9.1968!
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Obsazení tehdejší ČSSR vojsky Varšavské smlouvy způsobilo následně problémy i
radioamatérům. Řada z nich se na ţádost státních (i stranických) orgánů zapojila
do předávání zpráv tam, kde to bylo přerušením spojů znemoţněno. Radioamatéři
byli později obviňováni, ţe jejich činnost nebyla v souladu se zákony a hrozilo
velké odebírání koncesí jako v letech 1949 a 1950. Byla ustavena komise, aby
stanovila podíl „zodpovědnosti za neuváţená jednání“; na obhajobu oněch
„provinilců“ tehdejší ÚV ČRA pro komisi vypracoval „Analýzu vývoje let 19681969“, takţe nakonec bylo odebráním koncesí postiţeno během „normalizace“ jen
několik jednotlivců, aktivních hlavně v Přípravném výboru. Z těch nejznámějších
to nakonec postihlo Josefa Plzáka, OK1PD. Bouřlivé události a četné stíţnosti z
okresů nakonec podnítily alespoň to, ţe v té době začaly aktivněji pracovat
jednotlivé odbory, které se zabývaly řízením práce odborností jako KV, VKV, liška,
rychlotelegrafie, technika a místo „zaslouţilých funkcionářů“ tam začali mít vliv
hlavně aktivní radioamatéři, i kdyţ byla jejich aktivita ze strany funkcionářů
usměrňována.

V roce 1968 bylo možné získat na požádání svolení k používání prefixu OM u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR

Konference, která byla připravována na závěr roku 1969, měla rozhodnout o
dalších organizačních záleţitostech. Díky vlivům „normalizačního období“ se ale
jiţ neuskutečnila a Svazarm dál pokračoval ve své činnosti. Přesto větší váhu
získaly národní svazy – Českomoravský svaz radioamatérů vedl ing. Plzák, který
byl ale k datu 5. 2. 1970 donucen na funkci předsedy resignovat. Na dalších
necelých 20 let se pak změnily názvy ústředních orgánů radioamatérů na ÚRRA
Svazarmu (Ústřední rada radioamatérů), ČÚRRa (Česká ústřední rada
radioamatérů) a na Slovensku SÚRRa. U těch byly ustaveny komise jednotlivých
odborností a byla téţ zřízena Kontrolní odposlechová sluţba radioamatérů (KOS),
která měla dbát na dodrţování povolovacích podmínek, preventivně provádět
technické kontroly pouţívaných zařízení a předcházet moţným zásahům ze strany
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KSR. Agenda vydávání a prodluţování amatérských povolení přešla od
sedmdesátých let na Kontrolní sluţby radiokomunikací při KS SNB a někdy v
roce 1980 byla zřízena Správa radiokomunikací s působností pro území Čech a
Moravy (pravděpodobně obdobná i na Slovensku v Bratislavě), která mj.
zajišťovala i agendu týkající i radioamatérských povolení.
Byly připraveny také zásady pro vydání nové "Jednotné branné sportovní
klasifikace" – JSBK (do té doby např. pro tituly Mistrů sportu a Zaslouţilých
mistrů sportu (MS a ZMS) nebyla stanovena sportovní kriteria). Nejsem si tím
jistý, ale mám pocit, ţe oblast radioamatérské činnosti přes odpor tehdejších
svazarmovských funkcionářů byla jediná, která do JSBK prosadila na tehdejší
dobu tvrdé sportovní poţadavky jak v oblasti práce na KV, tak VKV. Tím jsme
zabránili udělování těchto titulů jen "za zásluhy". Bohuţel nutnost získat souhlas
asi osmi institucí od Závodních výborů ROH, KSČ, přes okresní, krajské a
národní orgány před projednáním na ÚV Svazarmu zůstala – byla zakotvena v
obecných zásadách JSBK platných pro všechny svazarmovské odbornosti.
Jak jiţ bylo zmíněno, pro činnost v radioklubech byly vyvinuty a postupně se
dodávaly ze svazarmovských dílen "Radiotechnika" zařízení Petr 103 a Otava.
Oficiálně bylo dovezeno i několik kusů výkonných KV transceiverů FT-747DX a
další zařízení také pro VKV. Mezi radioamatéry se začaly ve větší míře objevovat
relativně laciná zařízení firem YAESU a Kenwood, hlavně díky politice
západoněmecké firmy RICHTER, která je pro nás dodávala za velkoobchodní
ceny, ve kterých nebylo účtováno clo a DPH; umoţnila tak řadě radioamatérů
získat kvalitní zařízení.
Velké organizační změny nastaly aţ v letech 1990–1993. Svazarm byl v březnu
1990 zrušen a vzniklo Sdruţení technických sportů a činností ČSFR, které
převzalo ze zákona veškerý majetek Svazarmu. Jednotlivé odbornosti zaloţily
samostatné svazy. Byly ustanoveny rehabilitační komise, které se měly zasadit o
znovuvydání povolení těm, kteří o ně přišli v normalizačním období. V průběhu
roku 1990 a začátkem 1991 vzniklo několik samostatných radioamatérských
organizací, kaţdá měla své stanovy. Byla to předně sdruţení právnických osob
ČRK (Československý radioklub) a sdruţení Českoslovenští amatéři vysílači (ČAV)
které jinak ve svých stanovách zásadně pouţívá název Unie přesto, ţe schválené
stanovy mají nadpis „Stanovy sdruţení Českoslovenští amatéři vysílači“ a
prohlašuje se za sdruţení obnovených spolků ČAV a SSKA; a prakticky ve stejné
době to byly téţ samostatné spolky či sdruţení (bez časové posloupnosti) SZR
(Slovenský zväz rádioamatérov), SSAV (Spolok slovenských amatérov vysielačov),
AROB
(Asociace
radiového
orientačního
běhu),
SČsRŢ
(Sdruţení
československých radioamatérů–ţelezničářů), SČR (Svaz českých radioamatérů),
OK-VHF klub, SMSR (Sdruţení moravskoslezských radioamatérů), a CLC (klub
sdruţující RP – radiové posluchače, který však zprvu pouţíval razítko s názvem
„Český a slovenský klub rádiových posluchačů"). Proběhla řada jednání "kulatých
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stolů" zástupců těchto organizací, hlavními tématy bylo dělení majetku a
zachování funkčnosti QSL sluţby, konečným cílem mělo být vytvoření jednotné
organizace. Dohoda o čemkoliv byla ale prakticky nemoţná, neboť kaţdá z dohod
podepsaných všemi zástupci jednotlivých organizací byla buď ze strany SČR nebo
SSAV (nebo po dohodě obou) nakonec odmítnuta, jednou dokonce hned druhý
den přesto, ţe ji jejich zástupci den předtím podepsali! Poněvadţ organizace
vznikaly ţivelně (stejně tak i postupně zanikly), tak před závěrem shrnutí: vznikly
dvě vrcholové organizace sdruţující právnické osoby – ČSRK (Československý
radioklub – stanovy registrovány 19.1.1991), ke kterému se hlásily ČRK, SZR,
AROB SČsRŢ a OK VHF klub a ČAV (stanovy registrovány 13.11.1990),
zahrnující SČR, SMSR, SSAV a CLC a bylo třeba vymezit pravomoci hlavně vůči
zahraničí, na které si obě obě organizace činily ve svých stanovách nárok.
8.6.1991 bylo při jednání v Bratislavě přijato rozhodnutí o svolání sjezdu za
účelem ustavení jednotného radioamatérského sdruţení; sjezd byl svolán na
18.1.1992 do Brna. SSAV a ČAV za členy svých organizací nakonec účast na
sjezdu odmítly (SSAV s odůvodněním ţe nikdo neměl mandát k jeho svolání, i
kdyţ dohodu o konání téţ podepsalo), ale SMSR přesto vyslal své delegáty. Byly
přijaty nové stanovy ČSRK, ale ani tato staronová „federální“ organizace neměla
dlouhého trvání – rozdělením Československa ukončil i ČSRK svou činnost. Další
historie jiţ splývá se současností a byla podrobně popsána v časopise
Radioamatér z roku 2006, v číslech 2, 3 a 4 a mohla by být pokračováním této
části.

Závěr
Na předchozích stranách jsem se snaţil podat stručně vývoj radioamatérského
hnutí ve světě a zvláště u nás během 20. století. Nebylo to, jak jsem posléze zjistil,
nejvděčnější a snadné předsevzetí. Přestoţe jsem se snaţil maximálně vycházet z
dobových materiálů a zcela se oprostit od osobního pohledu, jistě se vyskytnou
tací, kteří budou mít řadu připomínek ovlivněných vlastními, mnohdy neblahými
zkušenostmi. Chtěl bych jen upozornit, ţe v nejvíce exponovaných letech 1949–
1955 a pak od roku 1968 do represí vztaţmo k podpisům Charty 77 byla odlišná
situace v Praze a v jiných místech, odlišný postoj se v některých případech
projevil na Slovensku a v Českých zemích a při projednávání mnohdy záviselo jen
na stupni averze některého z účastníků posuzovacího procesu k dotčené osobě u
prověrek. Měli jsme na okrese jednoho člena, kterému byla náhle zrušena
koncese (Stanislav Miloš, OK2BAN, který podepsal Chartu) a přes snahu i
svazarmovských funkcionářů zjistit příčinu a získat pro něj koncesi zpět, jsme se
důvod od něj dozvěděli aţ v roce 1989; předtím nás jen zrazoval od nějakých akcí
na obnovení koncese s tím, ţe je to zbytečné.
Byl jsem účastníkem mnoha jednání na ÚRK a různých nástupnických
organizacích zprvu jako aktivista na QSL sluţbě, určitou dobu jsem dokonce
vyřizoval celou diplomovou agendu ÚRK včetně zahraniční a od roku 1968 aţ do
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sjezdu v roce 2002 jsem byl postupně členem české i federální KV komise a
nakonec předsednictva ČRK. Od roku 1968 jsem tedy mohl většinu dění popsat
na základě vlastních dochovaných zápisů; o předchozí jsem bohuţel přišel v době,
kdy jsem leţel delší dobu v beznadějném stavu v nemocnici a rodina usoudila, ţe
jiţ nebudou potřebné. Bohuţel, "uhlazené" zápisy pořizované od roku 1989 do
rozdělení republiky a ještě i několik let poté mohou stěţí vyjádřit atmosféru a
průběh mnohdy bouřlivých jednání, při kterých byly často prosazovány spíše
osobní zájmy před prospěchem celé radioamatérské společnosti. Pro případné
zaájemce mám kompletní sadu dokumentů a zápisů (pokud byly pořizovány)
z jednání ČSRK a reakce na ně ze strany ČAV a SSAV. Skutečnost, ţe směr, který
zvolil ČSRK a posléze ČRK byl z principu správný, potvrzuje dnešní situace: i
přesto, ţe se členové musí stále více podílet na financování chodu celé organizace
a přes nezájem hlavně mnoha mladých radioamatérů jakkoli se organizovat, je
ČRK jedinou fungující organizací v Českých zemích, zajišťující pro své členy i pro
zájemce z řad nečlenů plný potřebný servis.

Přeřazení do vyšší operátorské třídy prováděla místně příslušná oddělení KSR v Praze, Brně a Bratislavě.
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Přehled značek radioamatérů v roce 1957. V padesátých a šedesátých letech se adresy k nim nesměly
uveřejňovat.
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Koncesní listina vydávaná od padesátých let platila až do začátku let devadesátých. Zprvu se prodlužovala každé
3 roky, po roce 1980 po pěti letech. Povšimněte si na prvé straně, že tato koncese byla pravděpodobně omylem
vydána pouze na jeden den; teprve po urgenci bylo datum opraveno z roku 1962 na rok 1965
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V každém kraji byli vybráni aktivní radioamatéři (obvykle z každého okresu jeden) do odposlechové služby.
Jejich úkolem bylo kontrolou stanic jednotlivců i kolektivních preventivně předcházet zásahům ze strany KSR,
které mnohdy končily dočasným zastavením činnosti. Občas jsme byli upozorněni i ze strany ÚRK, ke komu
KSR chystá kontrolu; pokud se podařilo zavčas zaslat hlášení o provedené kontrole, obvykle k té plánované ze
strany KSR již nedošlo.
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Formulář hlášení o provedené kontrole
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Na základě prováděných kontrol nebo odposlechů byly nedostatky postihovány zasláním obávaného "žlutého
QSL lístku"

Svazarm – ÚRK vydával vysvědčení o dosažené kvalifikaci. Pro radioamatéry to byly kategorie Radiový
posluchač, Radiofonista (opravňoval k práci při spojovacích službách se stanicemi RF-11), Radiový operátor III,
II, I. třídy (podle dosažené třídy mohl za dozoru pracovat i z kolektivky ve třídě C, B nebo A), Provozní operátor
(možnost pracovat bez dozoru), Radiotechnik III, II, I. třídy. Další byly pro rychlotelegrafisty, vícebojaře,
liškaře. Jednou získané pracovní číslo (obvykle RP) platilo ve všech odbornostech.
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V šedesátých letech byli někteří radioamatéři (obvykle vedoucí KOS v každém kraji, které vybíralo MV)
vybaveni přijímači YAESU (více viz textová část) a na zjištěné nedostatky mohli upozorňovat přímo na pásmu s
použitím speciálně přidělených jednopísmenných značek. Jejich zjištění nebo zjištění porušení povolovacích
podmínek odposlechovou službou znamenalo nejčastěji alespoň dočasné zastavení činnosti.
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Každý posluchač i amatér–vysílač měl povinnost vlastnit i koncesi na rozhlasový přijímač. Dnes se již koncese
nevydávají, platit ale musí každý ...
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Členství v ČAV nebylo zcela bez problémů – všimněte si dole, co musel potvrdit příslušný obecní úřad, později
MNV. Uvedený žadatel nakonec členství nezískal, přestože byl koncesionářem před válkou. Důvod se již dnes
nedozvíme.

Členům ČAV byly vydávány tyto průkazy
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Členský průkaz Českého radioklubu
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Vývoj koncesních podmínek u nás
Jiţ v předmluvě k této knize jsem se zmínil, ţe je škoda, ţe se Dr. Danešovi
nepodařilo zpracovat další vydání se zapracovanou poválečnou historií a věnovat
se více poválečným osudům radioamatérů–vysílačů, coţ v prvém vydání této
knihy nebylo moţné. Na dalších řádcích se snaţím spíše faktografickým
způsobem neţ nějakým "románovým" podáním postihnout průběţný vývoj
legislativy, související s radioamatérským vysíláním, která je ve zmíněné knize z
roku 1985 zcela (a domnívám se, ţe úmyslně) opomenuta. Při citaci jsou pouţita
slova a formulace z původních dokumentů, nejedná se tedy o chyby. Nejen
technické výrazy, ale i úřední čeština té doby má k dnešní daleko (u té současné
je to mnohdy ke škodě věci, neboť dříve pouţívané formulace jen málokdy
připouštěly různý výklad). Mimo vlastních koncesních podmínek se zmiňují i o
různých souvisejících nařízeních, platných v době kdy radioamatérské vysílání
nebylo u nás povoleno (např. za Protektorátu Čechy a Morava)

Vztah úřadů k amatérům–vysílačům
První úřední zmínka o radioamatérech zabývajících se téţ vysíláním u nás je
datována 16. 4. 1925, kdy bylo vydáno vládní nařízení č. 82 Sb., stanovující
podmínky zřizování, udrţování a provozu telegrafů. V § 9 se pod písmenem f
praví: " ... zcela výminečně lze koncesi vysílací stanice propůjčiti také jiným osobám
(tj. jiným neţ uvedeným v předchozích literách a–e), jsou-li svéprávné, spolehlivé a
zachovalé, prokáţí–li, ţe vysílací stanici hodlají zříditi a provozovati pouze k
vědeckým účelům, dále projeví–li s tím souhlas ministerstvo vnitra a národní
obrany a podrobí–li se, a to na svůj náklad, před orgány poštovní a telegrafní
správy zvláštní zkoušce ze znalosti radiotechniky, manipulace radiotelegrafními a
radiotelefonními přístroji a z předpisů o radiotelegrafii a radiotelefonii. Bliţší
ustanovení o této zkoušce vydá ministerstvo pošt a telegrafů."
Teoreticky tedy bylo moţné první koncese vydat jiţ v roce 1925, ale naši
radioamatéři museli ještě dalších pět let čekat. Na oficiální vysílání radioamatérů
byly nejrůznější názory – hlavně MNO namítalo moţné zneuţívání ke špionáţi a
ani tehdejší Ministerstvo pošt a telegrafů (MPT) příliš radioamatérům nepřálo,
konečně zpočátku byly problémy i s povolováním přijímacích zařízení. Později,
kdyţ se jiţ i MZV vyjádřilo, ţe nelze dlouhodobě omezovat něco, co je v zahraničí
běţné, mělo MPT další pádnou výmluvu: čekalo na výsledky mezinárodní
konference, o které se vědělo, ţe bude v říjnu 1927 ve Washingtonu a na které se
měla projednávat i legislativa ve vztahu k radioamatérům. Ještě před ní však bylo
vydáno ve Věstníku ministerstva pošt a telegrafů č. 31 z roku 1927 ustanovení o
zkouškách ţadatelů na koncesi vysílacích amatérských stanic, jak konečně
nařizovalo jiţ zmíněné vládní nařízení.
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Konference ve Washingtonu a Haagu
Washingtonská konference se skutečně zabývala i radioamatérskými stanicemi.
Na rozdíl od původního "vlny 200 m a kratší" přidělila radioamatérům několik
pásem, předepsala vysílat častěji vlastní značku, definovala v čl. 14 § 2 písm. d)
volací značky a stanovila, ţe se kaţdý ţadatel o koncesi musí podrobit zvláštní
zkoušce. V září roku 1929 se následně v Haagu konala konference celkem 27
telegrafních správ (ze zemí, které dnes patří téměř všechny do 1. oblasti IARU) a
ty se dohodly na úmluvě, definující technické podmínky pro povolování
radioamatérských stanic. Přitom tato úmluva umoţňovala kaţdé zemi upravit
vlastní podmínky samostatně.
Shrňme stručně, co bylo konkrétně obsahem této úmluvy:
1. Prvořadě povinnost prokázat způsobilost, např. schopnost vysílat a sluchem
přijímat morseovy značky rychlostí 10 slov za minutu, a to i u radiotelefonistů,
znalost pojmů elektřiny a radioelektricity hlavně vztahující se k řízení stanice,
znalost domácího zákonodárství hlavně ve vztahu ke spojením a dosaţení
minimálně 16 let věku.
2. Doporučeno povolit vysílání v pásmech dle Washingtonské úmluvy a všem pak
pásmo 3500-3600 kc/s.
3. Radioamatérům budou přidělována pásma, nikoliv jednotlivé kmitočty.
4. Jakost vln musí být taková, aby celé rozpětí frekvencí, vysílaných jakoukoliv
amatérskou stanicí, bylo úplně obsaţeno v některém z pásem jí přidělených.
5. Omezení harmonických.
6. Povinnost uţívat vlnoměr s přesností 0,5 %.
7. Celková energie k napájení anod posledního stupně (včetně modulačních)
nesmí přesáhnout 50 W.
8. Zákaz pouţívání střídavého proudu nebo stejnosměrného nefiltrovaného k
napájení anod.
9. Vysílání můţe být výlučně
a) čistými netlumenými vlnami
b) modulovanými s podmínkou, ţe modulace nebude na obtíţ jinému
radioelektrickému přijímání.
10. Vysílat a vyměňovat se mohou jen sdělení týkající se pokusů nebo ladění
přístrojů s naprostým vyloučením kaţdého jiného druhu zpráv.
11. Správy budou dozírat na časté vysílání volací značky.
12. Budou uloţena taková omezení pracovních hodin, aby bylo chráněno
přijímání rozhlasu.
13. Povinnost vedení deníku s uvedením doby vysílání, pouţité délky vln a
volacích značek s nimiţ bylo korespondováno.
14. Správy budou účinně spolupracovat při dozoru na amatérské stanice.
15. Mezinárodnímu úřadu Telegrafní Unie v Bernu kaţdá správa oznámí a) své
předpisy, b) seznam řádně povolených amatérů.
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16.
17.

Správy oznámí přistoupení k úmluvě a sdělí případné výhrady.
Správy které k úmluvě přistoupí dodatečně, učiní totéţ.

Přijetí těchto zásad otevřelo u nás cestu k získání prvých koncesí. Vraťme se ale
ještě ke zmíněnému Vládnímu nařízení č. 82. Svéprávnost znamenala u nás
dosaţení 21 let věku, nebo bylo nutné získat osvědčení o "vynětí z práva
otcovského". Zachovalost znamenala, ţe ţadatel nesměl být trestán trestním
soudem, nebo mu trest musel být prominut amnestií, spolehlivost potvrzovaly
úřady politické správy vlastním šetřením. Ţadatel však měl nějakým způsobem
doloţit, ţe stanice bude pouţívána k vědeckým účelům – zprvu se vyţadovalo
potvrzení vysokoškolského profesora či vysokoškolského ústavu. Interně si
ministerstvo pošt zajišťovalo souhlas ministerstva vnitra a ministerstva národní
obrany. U radioklubů byla povinnost vyjmenovat všechny osoby, u kterých se
předpokládalo ţe budou stanici obsluhovat – ty všechny pak byly předvolány ke
zkoušce. Ţádost musela být opatřena kolkem 5 Kč a doplněna "zapojovacím
vzorcem" stanice ve dvojím vyhotovení.
Časopis Československý Radiosvět z roku 1929, oficiální časopis K.V.A.Č. –
přinesl hned v prvém čísle zprávu o tom, ţe v Praze ... "dosavadní kurs ve čtení
značek jiţ dosti pokročil a ti, kteří nevynikají velikou rychlostí ve čtení, mohou se
přihlásit za účelem zvýšení routiny. Učí se jak čtení sluchem, tak i správnému
dávání značek. Podobný kurs bude uspořádán v Brně." Přípravy na zkoušky byly
mezi radioamatéry v plném proudu. Byly také vydány otázky ke zkouškám spolu
s odpověďmi, které dnes vzbuzují pochopitelně úsměv – např.:“ Otázka: Co jest to
elektrický proud? Odpověď: O podstatě elektrického proudu máme určité teoretické
dohady, o jejichţ správnosti nás více nebo méně přesvědčují úkazy, kterými se
projevuje existence elektrického proudu na venek.“

Prvé koncesní podmínky u nás
V roce 1930 bylo u nás konečně vydáno ve Věstníku MPT č. 1 v kapitole A
"Ustanovení o zkouškách ţadatelů za koncese vysílacích radiotelegrafních nebo
radiotelefonních stanic", obsahující pravidla zkoušek. Tím bylo vlastně nahrazeno
původní ustanovení o zkouškách z roku 1927. Před zkouškou musel kandidát
"zapraviti náhradu výdajů" ve výši 200 Kč za osobu a zkoušku. To byly v tehdejší
době velké peníze! Byla stanovena zkušební komise, která měla čtyři členy; do
prvé komise byli jmenováni: předseda – ministerský rada Dr Otto Kučera
(zástupce Dr A. Burda), členové odborní radové Dr A. Burda pro část předpisovou,
Ing J. Svoboda pro část fysikální a technickou a vrch. pošt. tajemník Al. Spinka
pro část praktickou (zástupci komisař Konečný, Ing Singer a pošt. taj. Náprstek).
V § 6 byla stanovena znalost vysílání Morseových značek na " ... nejméně 50 slov
textu otevřené řeči s průměrně pěti písmeny za 5 minut. Počet neopravených chyb
povstalých z nedostatečné znalosti značek nesmí činiti více neţ 5."
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Za propůjčení koncese se platila dávka za úřední výkon ve výši 50 Kč. Koncesní
listina obsahovala mj. "Povinnosti koncesionáře vysílací radioamatérské stanice"
a to byly právě ty prvé koncesní podmínky. Byly stručné, obsahovaly 17 bodů a
zabraly 2/3 tiskové strany formátu A4; ve Věstníku jsou uvedeny v kapitole C. V
mnohém byly shodné s ustanoveními Haagské konference. Opět jen stručně
výtah z nich:
1. Koncesovaná stanice bude zřízena podle připojeného popisu a zapojovacího
vzorce. Kaţdá důleţitější změna tohoto zapojení potřebuje dřívějšího schválení min.
pošt a telegrafů.
2. Veškerá vysílání koncesovanou stanicí smějí se konati jen frekvencemi
obsaţenými v pásmech 3500–3600 kc/s, 7000–7300 kc/s, 14.000–14.400 kc/s,
28.000–30.000 kc/s a 56.000–60.000 kc/s. V mezích těchto pásem je amatéru
volno experimentovati libovolně, avšak jakékoliv vybočení z nich je zakázáno.
Vysílání musí býti prosto všech harmonických emisí.
Další body pak pojednávají o povinnosti vlastnit vlnoměr, o příkonu a napájení
anod a jsou převzaty z Haagské úmluvy.
7. Je dovoleno vysílati jen stručná sdělení o pokusech a laděních stanice právě
konaných. Je zejména zakázáno vysílati cokoliv, co by mělo povahu osobní nebo
obchodní korespondence, novinářských zpráv, reklam nebo pod. Také se nesmí
vysílati nic, co by se příčilo zákonu, veřejnému pořádku, dobrým mravům, nebo co
by mohlo býti povaţováno za část rozhlasu.
8. Vysílati se smí jen v řeči otevřené; je však dovoleno uţívati smluvených zkratek
zavedených mezinárodně...
9. .. vysílání smí konati jen koncesionář nebo osoba, která obdrţela... vysvědčení o
úspěšně vykonané úřední zkoušce ...
Kaţdá ... stanice má v koncesi od ministerstva pošt stanovenou svou volací značku,
která se skládá z písmen OK, z číslice 1 (u stanic v zemi České), 2 (.. Moravskoslezské), 3 (na Slovensku) nebo 4 (u stanic na Podkarpatské Rusi) a další dvě
písmena individualisující stanici.
11. Je zakázáno ... rušení stanic ... sluţby zejména poštovní, vojenské a
rozhlasové. Vysílati v době, kdy nejbliţší čsl. rozhlasová stanice dává svůj
normální program, je vůbec zakázáno.
12. V tomto bodě se stanoví povinnost vedení deníku se zápisem všech textů,
které stanice vyslala a přijala.
13. Dvakrát ročně jest povinnost předkládati – v prvé polovině ledna a července –
ministerstvu pošt písemnou zprávu o praktických výsledcích a event. vědeckých
poznatcích získaných .. při provozování koncesované stanice.
16. Koncesionář je povinen míti koncesi na přijímací radiofonní stanici a
zapravovati měsíční rozhlasový poplatek.
Mimo vlastní nařízení koncesní listiny byl vázán koncesionář i ustanoveními §§
15–17 zákona o telegrafech o ochraně telegrafního tajemství. Např. " ... nesmí
zapsati ani s nikým projednávati náhodou zaslechnutý radiotelegram nebo
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radiotelefonní rozhovor. To platí ... i pro členy jeho rodiny ... a vůbec pro kaţdého,
komu koncesionář umoţní přístup k stanici, za války nebo za mimořádných poměrů
je koncesionář povinen svou stanici, bude-li k tomu vyzván, vydat státu za
náhradu. Vysílacímu radioamatéru je zakázáno vysílati nepravé nebo klamavé
tísňové signály ... Stran své anteny je koncesionář povinen dbáti ustanovení o
antenách uveřejněného ve Věstníku M.P. č. 67 z roku 1924."
Povolovací podmínky byly podrobovány kritice radioamatérů vţdy – není to jen
nějaký výdobytek posledních let. Vţdyť hned po vydání prvých koncesí píše
časopis Československý radiosvět: "U nás v Československu jest vysílání dosud na
tom stupni, jako bylo ze začátku s přijímáním rozhlasu. Napřed všelijaké zjišťování,
spousta listin, překáţek a nyní můţe míti přijímač kaţdý na pouhé ohlášení... Stačí
jíti na poštu a přijímací koncese jest v kapse. Podobně tomu bude i s koncesemi na
pokusné vysílače. Nyní ještě se u ministerstva vnitra shánějí všelijaké doklady o
spolehlivosti ţadatele a ţádost putuje dlouhou cestou přes politické úřady na
četnické stanice a zase zpět. A zatím zlá duše, bude-li chtíti vysílání opravdu
zneuţíti, nepotřebuje ţádné koncese a bude statečně vysílati pod značkou třeba
cizího státu a při známé proměnlivosti krátkých vln se ţádný signál nedostane k
sluchu kontrolní stanice československé...". Uplynulo ale ještě několik desetiletí,
neţ se tato vize z větší části naplnila.

Postupné úpravy podmínek
"Povinnosti koncesionáře" platily s malými obměnami jako koncesní podmínky
prakticky celé předválečné období. Výnosem č.j. 60.789/XVIII z roku 1934 byly
některé články upraveny (viz úplné znění v obrazové příloze, jak bylo vydáno ke
koncesní listině z roku 1936). Článek 7 byl doplněn takto: "Rovněţ není dovoleno
vysílati vzkazy pro třetí osoby, vyjímajíc ţe by touto třetí osobou byl koncesovaný
vysílací amatér a ţe by sdělení pro něho se týkalo radioamatérských pokusů a
ladění. Dovoleny jsou však stručné formule, kterými se oba experimentátoři
navzájem zdraví, loučí a vyměňují svá pozorování o radioamatérských pokusech a
své zkušenosti s nimi, jakoţ i dotazy na povětrnostní poměry v době pokusů.
Vysílání reprodukované hudby k vyzkoušení modulace je dovoleno s podmínkou, ţe
toto vysílání smí trvati nejvýše 5 minut a ţe mu bude předcházeti hlášení o vysílání
reprodukované hudby k modulačním pokusům."
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Článek 9 byl doplněn nařízením, ţe spojení s čsl. stanicemi se mohlo navazovat
jen se stanicemi, jejichţ značky byly uveřejněny ve Věstníku MPT. Čl. 10
uvolňoval vysílání mimo povolené stanoviště – v tom případě se značka doplnila
třetím písmenem X. V článku 11 bylo zpřísněno ustanovení o rušení rozhlasu
formulací, ţe „ ... za ţádných okolností nesmí být rušen československý rozhlas.“ V
čl. 14 se upřesňuje, co se rozumí vysílací stanicí a ţe se umoţňuje vlastnit více
vysílacích a přijímacích zařízení. Při zkušebních vysíláních mimo povolené
stanoviště se nařizovalo pokusy předem oznámit na MPT doporučeným dopisem.
Věta o telegrafním tajemství byla doplněna formulací ţe " ... toto ustanovení
neplatí, pokud je zákony pod trestem ustanovena všeobecná povinnost oznamovati
určité trestné činy."
Je jasné, ţe hned z počátku docházelo jednak nedokonalostí tehdejších
rozhlasových přijímačů, jednak primitivním zapojením hlavně klíčovacích obvodů
tehdejších amatérských vysílačů k rušení rozhlasu, neboť ještě v témţe roce vyšel
obsáhlý výnos č. 64.208-XVIII ze 14. prosince 1934 a adresovaný "P.T. Spolku
Čsl. amatéři–vysílači", který rušil bod č. 11 koncesních podmínek a nahradil jej
půlstránkovým textem, upřesňujícím, kdy můţe koncesovaný radioamatér vysílat.
Omezení byla velmi přísná a vysílat se mohlo
a) telefonií pouze v době, kdy nevysílá nejbliţší (aneb jiná, v místě pravidelně
poslouchaná) čs. rozhlasová stanice. Pokud vysílá, pak jen v době od 14.00 do
16.00 hod. a po 22.15 hod. (v tuto dobu končilo vysílání zpráv ČTK).
b) nemodulovanou telegrafií, pokud vysílá nejbliţší rozhlasová stanice, pak je
moţné vysílat vyjímajíc dobu od 11.30 do 13.00 hod a od 18.50 do 22.15 hod.
Podmínkou pro vysílání v době, kdy vysílá nejbliţší (aneb v místě obvykle
poslouchaná) rozhlasová stanice jest, ţe majitelé okolních přijímacích stanic
nebudou omezováni amatérským vysíláním v poslechu čs. rozhlasových stanic.
Sporné otázky řeší, přihlíţeje přitom k místním poměrům, příslušný telegrafní
stavební úřad.
Dále nesmí amatérská vysílací stanice vysílati:
1. ve dnech státního smutku,
2. v době, kdy nejbliţší (aneb v místě obvykle poslouchaná) čs. rozhlasová stanice
vysílá:
a) projevy představitelů státní moci (projevy presidenta republiky, předsedy a členů
vlády, vysokých úředníků státních v jejich úřední funkci apod.),
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b) programy mimořádné důleţitosti (programy pro svou důleţitost vysílané všemi
rozhlasovými stanicemi, mezinárodní přenosy a přenosy, vysílané z důvodu
mezinárodní zdvořilosti nebo zvyklosti).
O této změně uvědomte všechny své členy, neboť v koncesních listinách nebude
zatím poznamenána. ... Upozorněte zároveň své členy na to, ţe jsme vyzvali
sluţebny pověřené dozorem a kontrolou amatérských vysílacích stanic, aby
koncesionářům předepisovaly náhradu za sluţební cesty a za zvýšení nákladů na
kontrolu ve všech případech, kdy nedodrţováním koncesní podmínky, neochotou
anebo nedostatkem ohledu k ostatní veřejnosti způsobí se státní poštovní a
telegrafní správě mimořádná vydání...“
Poslední znění předválečných koncesních podmínek vyšlo v roce 1937, bez
podstatných změn. Zákaz vysílání a zrušení koncesí přišel prakticky s vyhlášením
stanného práva u nás v září a říjnu 1938, bezprostředně po obsazení
"Protektorátu Čechy a Morava" pak vyšla vyhláška o zákazu drţení vysílacích
zařízení – ty pak byly u jednotlivých radioamatérů zabaveny. Postupně se
zpřísňovaly podmínky drţení všeho, co mohlo být k vysílání pouţito. V
protektorátním Poštovním věstníku Ministerstva dopravy a techniky č. 1/1943
tak najdeme zajímavé oznámení, které se sice nedotýkalo speciálně radioamatérů,
mělo však na jejich činnost také vliv – postiţeni byli všichni občané ţijící na území
tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Píše se v něm:
1) Podle práva platného na území Protektorátu Čechy a Morava, povaţují se za
"radioelektrická vysílací zařízení":
a) jakékoliv radioelektrické vysílače určené pro provoz;
b) tytéţ radioelektrické vysílače jako pod a) určené k pokusům;
c) přístroje a zařízení, jimiţ se vyvolávají vysokofrekvenční kmity pro měřící
účely;
d) přístroje a zařízení, jimiţ se vyvolávají vysokofrekvenční kmity pro účely
vyučovací a předváděcí;
druhu, nepovaţují se za "radioelektrická vysílací zařízení":e) přístroje a
zařízení, jimiţ se vyvolávají vysokofrekvenční kmity pro účely badatelské a
ţivnostenské.
2) Pokud se vyvolaných vysokofrekvenčních kmitů nepouţívá k dálkovým
přenosům toho či onoho
a) přístroje a zařízení, u nichţ vysokofrekvenční kmity vznikají nebo mohou
vzniknout mimovolně, jako vedlejší účinek, na př. zvonky, motory, elektrické
spotřebiče a domácí přístroje, rtuťové usměrňovače, röntgenové lampy a
podobné přístroje a zařízení;
b) lékařské vysokofrekvenční přístroje pro ošetření lidských nebo zvířecích
těl. Pouţívání těchto přístrojů, zařízení a souprav k jakýmkoliv dálkovým
přenosům je zakázáno (§§ 1–3 nařízení říšského protektora o nedovolených
vysílačích na území Protektorátu Čechy a Morava z 11. října 1939).
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3) Zřízení a provozování "radioelektrických vysílacích zařízení" podléhá koncesi, i
kdyţ tu není působení na dálku (působení mimo místnost, kde jsou zřízena).
Z odstavce 1c) pravděpodobně vyplývá, ţe pomocné vysílače k měření a zkoušení
přijímačů jsou od nynějška podrobeny zvláštnímu povolení, o něţ je nutné ţádat u
ministerstva dopravy. Majetníci p.v., kteří se chtějí zajistiti proti ev. obvinění z
nedovoleného pouţívání, učiní dobře, zajistí-li přístroj, na př. vymontováním některé
důleţité součástky.
Přístroje, mající kmity buzeny vysokofrekvenční energií, pokládají se za
radioelektrická zařízení vysílací. Pro zjednodušení administrativy rozhodla poštovní
správa, ţe výroba, prodej a přechovávání generátorů ultrazvuku, jejich zřizování a
provoz nepotřebují sice zvláštního povolení, podléhají však ohlašovací povinnosti.
Kaţdý, kdo uvedené činnosti provozuje, musí to řádně oznámit příslušnému
ředitelství pošt, které mu dá bezplatně příslušné tiskopisy.“
V roce 1943 také vyšlo úřední nařízení o úpravách radiopřijímačů, ze kterých byly
(u superhetů odstraněním cívky v oscilátoru) "zrušeny rozsahy krátkovlnné u
rozhlasových přijímačů". Toto opatření bylo tehdy citováno ve všech denících a
postupně se provádělo v jednotlivých oblastech. Bylo tam téţ uvedeno, ţe:." ... v
oblastech kde se příslušné práce jiţ provádějí, není ani radioamatérům dovoleno
stavěti přijímače s rozsahem vln krátkých, tím méně ovšem krátkovlnné zařízení do
přístrojů úředně opravených vkládati nebo jinak rušiti příslušný zákrok.
Přestoupením toho by se kaţdý vystavoval přísnému trestu." Poněvadţ úpravy
znamenaly časově náročnou práci, kterou bylo podle německých úřadů zapotřebí
provést co nejrychleji a odborníků pro tuto práci nebylo mnoho, byla tehdy
vydána s německou důkladností obsáhlá kniha pojednávající o tom, jakým
způsobem se u jednotlivých typů tehdy pouţívaných radiopřijímačů úpravy
provádějí. Podle ní mohly pak úpravy provádět jen zaučené osoby.
Zmíněná kniha má v tiráţi uvedenu tiskárnu Ţivnotisk Praha a vyšla v roce 1943
ve dvou rychle po sobě následujících a jen nepatrně se od sebe lišících vydáních,
k oběma ještě v květnu téhoţ roku vyšel 1. dodatek. Kniha má titul "Návod k
odstranění krátkovlnné části z rozhlasových přijímačů" a je přísně dvojjazyčná – i
v těch nejmenších odkazech a poznámkách. Tím prvým jazykem byla
pochopitelně němčina, neboť kniha byla napsána německy a do češtiny
přeloţena. Vydavatelem byl Rundfunkarbeitsgemeinschaft Böhmen–Mähren, v
překladu Rozhlasová pracovní pospolitost Čechy a Morava. Úvodník podepsal "z
příkazu generálního rozhlasového referátu Úřadu Říšského Protektora v Čechách
a na Moravě" Thürmer.
V úvodu se obecně popisuje, jak je třeba při odstraňování cívek postupovat,
hlavní část knihy pak tvoří nákresy cívkových souprav jednotlivých přístrojů
seřazených podle výrobců a podle typů. Firma Philips při své důkladnosti dodala
dokonce i nákresy nářadí doporučeného k práci (pinzeta, kleště, ruční vrtačka,
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dokonce se zmiňuje "měch k profouknutí přístrojů" atd.). Stojí zato ocitovat
některé odstavce: "Nařízení Říšského Protektora v Čechách a na Moravě o příjmu
krátkých vln poţaduje, aby krátkovlnná část přístroje byla učiněna tak
neupotřebitelnou, aby bylo znemoţněno její uţívání a opětovné uvedení do chodu.
Proto se ţádá odstranění krátkovlnných cívek nebo jejich důleţité části. Odpojení
přívodu ke krátkovlnným cívkám nebo překlenutí cívek spojkou nestačí. Za
krátkovlnný rozsah se povaţuje rozsah pod 180 m vlnové délky .“
O organizaci práce: „ ... Pro úsporu práce doporučujeme rozděliti si ji asi takto:
Přístroje se roztřídí podle typů. Silně zašpiněné nebo zaprášené přístroje vyčistí
(profouknou) pomocné síly. Táţ nebo jiná pomocná síla otevře přístroje nebo odejme
spodní desku. Nemá-li přístroj spodní desky, musí se odejmouti knoflíky pro
obsluhu a vyjmouti chassis ze skříňky. Další práci podle směrnic této příručky musí
provésti jiţ školené síly. Přístroje zvlášť komplikované a neobvyklého provedení,
které v příručce nejsou a u nichţ by odstranění krátkovlnné části trvalo příliš
dlouho, se ponechají při prvé akci stranou... „
O hledání krátkovlnných cívek: „ ... Jestliţe chybí pro přístroj tovární návod, lze
krátkovlnnou cívku většinou lehce zjistiti jiţ podle vzhledu. Oproti cívkám pro
střední a dlouhé vlny má krátkovlnná cívka jen několik málo závitů, obyčejně ze
silnějšího drátu... V některých případech jsou cívky tak nepřístupné, ţe se nedají
vyjmouti nebo odvinouti. V těchto případech se odtrhne začátek a konec cívky tak,
aby její opětovné připojení bylo znemoţněno... U cívek v nýtovaném či lisovaném
krytu.. musí se vývodní pájecí očka zbaviti cínu a odvrtat.“
Ale také o kvalitě po úpravě: „ ... Při všech pracích spojených s odstraňováním
krátkovlnné části z radiových přijímačů je třeba uváţiti, ţe musí být zachována
bezvadná činnost přístroje a ţe příjem středních a dlouhých vln se nesmí zhoršiti."

Poválečný vývoj povolovacích podmínek
Hned po válce začala pracovat komise ČAV na návrhu nových povolovacích
podmínek. Ty byly zaslány ministerstvu pošt někdy v závěru roku 1945 a návrh
byl celkem nereálný – poţadoval např. "přidělení ... pásma od 110 Mc/s aţ do
nekonečna." Ovšem i v tomto návrhu ještě nalezneme, ţe telefonie má být
povolena " ... pouze v pásmu 3.7–4.0 Mc a na frekvencích vyšších neţ 28 Mc/s po
celý den, vyjma dobu od 12.00 do 14.00 a od 18.30 do 22.30 hod. ... Vůbec nesmí
koncesionář vysílat ... ve dnech státního smutku, v době kdy obyčejně poslouchaná
čs. rozhlasová stanice vysílá projevy představitelů státní moci (presidenta
republiky, členů vlády, předsedů sněmoven NS, vysokých státních úředníků a pod.)
a v době, kdy se vysílají programy zvláštní důleţitosti, zejména takové, které právě
pro svou důleţitost jsou vysílány všemi československými rozhlasovými stanicemi."
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Od roku 1946
Po válce nebylo radioamatérům dovoleno vysílat ihned – sice se pod značkami
prakticky radioamatérskými ozvali okamţitě po osvobození, kdyţ jejich vysílače
nahrazovaly zničené telegrafní spoje a s jejich pomocí se předávaly telegramy, ale
teprve od 5. května 1946 bylo povoleno osmnácti radioamatérům z Čech a
Moravy, kteří byli v době Protektorátu perzekuováni, navazovat radioamatérská
spojení. V podstatě platily "staré" předválečné koncesní podmínky, ale k provozu
byla uvolněna jen pásma 1,8–2,0 Mc/s, 28,0–30,0 Mc/s – obě jen pro telegrafní
provoz, a dále pásma 56,0–58,5, 58,5–60,0, 112–118, 224–230, 408–420, 2.300–
2.450, 5.250–5.650, 10.000–10.500 a 21.000–22.000 Mc/s jak pro telegrafní, tak
telefonický provoz, a to s příkonem 50 W. Toto ustanovení bylo zveřejněno pouze
v radioamatérském tisku, a to v časopise "Krátké vlny" č. 6 z roku 1946 jako tzv.
"Zatímní koncesní podmínky pro vysílací radioelektrickou stanici pokusnou".
Jsou zajímavé několika věcmi: předně nebyly vůbec zveřejněny ve VMP a pak jsou
v podtitulu datovány "březen 1945", coţ je zřejmá chyba.
Z dalších zajímavostí je moţné uvést to, ţe sice uvádí existenci tříd A, B a C, ale
.."prozatím je dovoleno vysílání jen ve třídě B a C. Zařazení provede místě
příslušná sluţebna kontrolní sluţby radioelektrické s přihlédnutím k návrhu ČAV
..." Koncesionáři třídy C mohli vysílat pouze telefonií a modulovanou telegrafií v
pásmu 56 aţ 60 Mc/s a nemodulovanou telegrafií v pásmech 1,8–2,0 Mc/s a 56–
60 Mc/s s výkonem 5 W a měli povoleno pouze vysílače řízené krystalem nebo
ECO. V dalším obsahují i většinu ustanovení z těch, která budou uvedena dále.
V srpnu 1946 byly schváleny stanovy spolku ČAV a téměř současně ve VMP č.
45/1946 vycházejí první poválečné koncesní podmínky.

Prvé poválečné koncesní podmínky
1. Koncesionář je povinen zachovávati ustanovení zákona o telegrafech č. 60/1923
a prováděcího nařízení č. 82/1925,. jakoţ i všechny předpisy vydané
ministerstvem pošt pro koncesionáře ... a musí se řídit předpisy všeobecného řádu
radiokomunikací, pokud platí pro amatérské vysílací stanice.
2. Vysílací radioelektrickou stanici pokusnou se rozumí souhrn zařízení potřebných
k tomu, aby bylo lze v rozsahu povolených pásem konat pokusná vysílání. Uvaţuje
jiţ o více vysílačích (" ... pokud nemůţe pro pokusy prováděné v mezích koncesních
podmínek vystačit z technických příčin – vlnový rozsah, vysílací výkon apod. – s
přístrojem jediným."), jejich počet, popis a "blokový zapojovací vzor obsahující
elektronkové obsazení.." bylo povinností nahlásit místně příslušné sluţebně KSR
(kontrolní sluţba radiokomunikační – ty byly zřízeny podle ustanovení č. 277
VMP 45/1946, nebo snad ještě lépe obnoveny – jak píše OK1YG, poprvé se o této
instituci zmiňuje jiţ předválečný výnos MPT č.j. 904-Pp-I-1935, tehdy s názvem
Kontrolní sluţba radioelektrická) dvojmo, jedno vyhotovení se koncesionáři
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potvrzené vrátilo. Změny na vysílacím zařízení prováděné bylo téţ nutné
ohlašovat.
Byly stanoveny 3 třídy – A, B a C, začátečníci byli automaticky zařazeni do třídy
C, teprve 6 měsíců po propůjčení koncese bylo moţné přeřazení do třídy B. Tuto
lhůtu bylo moţné zkrátit v případech koncesionářů, jimţ byla koncese v roce
1938 zrušena. Zařazení do vyšších tříd se provádělo " ... s přihlédnutím k návrhu
spolku Českoslovenští amatéři vysílači (ČAV) nebo Spolku slovenských
krátkovlnných amatérů (SSKA).“ Pro jednotlivé třídy byly stanoveny výkonové
limity 100, 50 a 5 W, přičemţ současně ztrátový výkon všech elektronek
koncového stupně nesměl příslušný výkon přesáhnout. Ve třídě C byly povoleny
jen vysílače řízené krystalem nebo ECO.
Povolená pásma pro třídu A (provoz A1): 1,75–2,0 Mc/s, 3,50–3,635 a 3,685–3,95
Mc/s, 7,0–7,3 Mc/s, 14,0–14,4 Mc/s, 28–30 Mc/s a dále tzv. ultrakrátkovlnná
frekvenční pásma 56–60 Mc/s, 112–118 Mc/s, 224–230 Mc/s, 408–420 Mc/s, a
pásma 2300–2450, 5250–5650, 10000–10500 a 21000–22000 Mc/s; (provoz A2 a
A3): všechna pásma UKV jako u provozu A1 a 3,85–3,95 Mc/s, 14,15–14,25 Mc a
29–30 Mc/s.
Třída B měla povolen fone provoz jen na VKV a 3,85–3,95 Mc/s, telegrafní (A1)
pak na pásmech jako třída A. Třída C fone provoz jen na VKV a telegrafii v
pásmech 1,75–2 Mc/s a 3,5–3,65 Mc/s.
Kaţdá stanice musela být dále vybavena
a) vlnoměrem s přesností 0,1 %
b) monitorem, který slouţí ku stálé kontrole tónu vysílače a na němţ koncesionář
stále sleduje vysílání.
Tyto dva přístroje mohly být spojeny do jednoho celku a poštovní správa byla
oprávněna přezkoušet jejich přesnost na náklad koncesionáře.
Z technických podmínek lze jmenovat zákaz napájení anod střídavým proudem
neusměrněným nebo nedostatečně filtrovaným, tón nesměl být horší neţ T7 a
modulace střídavým proudem nesměla přesahovat 5 %. Zkušební vysílání k
ladění, k měření, neutralizaci ap. nutno prováděti jen na umělou (nevyzařující)
antenu.
Další ustanovení měla podobné znění jako poslední předválečné podmínky,
vysílání jiţ sice nebylo časově omezeno, ale nesmělo se vysílat v době státního
smutku, při projevech nejvyšších představitelů státní moci a v době vysílání
programů zvláštní důleţitosti, přenášených všemi čs. rozhlasovými stanicemi.
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V § 14 se říká, ţe vysíláním nesmí být rušeny jiné radioelektrické sluţby, nejbliţší
nebo v místě obvyklé poslouchané čs. rozhlasové stanice. „Dojde-li k rušení, je
koncesionář vysílací stanice povinen zastaviti vysílání nebo postarat se o to, aby
rušení bylo odstraněno, ovšem na svůj náklad.“
Pracovat se smělo jen s těmi vysílacími stanicemi, které byly koncesované – o
stanicích nekoncesovaných měl povinnost kaţdý koncesionář ihned informovat
KSR. Propůjčení koncese bylo oznamováno ve VMP a ve spolkovém časopise ČAV
(SSKA). Propůjčení koncese bylo vázáno na členství ve spolku ČAV nebo SSKA.
"Koncesionář je povinen oznámit podrobné údaje o vysílacích stanicích, o nichţ se
domnívá ţe vysílají bez náleţité koncese ... které pouţívají krycích volacích značek
cizích, ačkoliv lze předpokládat ţe se nacházejí na území Československé republiky
jakoţ i všechna jiná pozorování ..."
Byl definován obsah spojení na „... sdělení týkající se prováděných pokusů, popř.
na poznámky osobní povahy, o kterých se podle jejich nepatrného významu nedalo
předpokládat, ţe by jejich doprava byla svěřena veřejné telegrafní (telefonní)
sluţbě.“ Bylo moţno vysílat pro vyzkoušení modulace reprodukovanou hudbu po
dobu nepřesahující 5 minut, a to jen v jedné relaci.
Předepsán byl přesný deník, podle vzoru vydaného ČAV (SSKA) a schváleného
Ministerstvem pošt. Jeho stránky musely být předem strojově číslovány, v pevné
vazbě a listy nesměly být vyjímány. Zapisoval se podstatný záznam o obsahu
přijatých a vyslaných sdělení. Všechny zápisy musely být prováděny během
pokusů nebo nejpozději po jejich ukončení. Telegrafní tajemství muselo být
zachováváno, ale jak se zde praví: " ... toto ustanovení neplatí, pokud je zákony pod
trestem stanovena všeobecná povinnost oznamovat určité trestní činy (např. podle
zákona na ochranu republiky)". Vysílání mimo povolené stanoviště bylo povoleno,
ale kaţdý takový případ musel být oznámen KSR.
Koncesionář je povinen v rámci branné výchovy spolupracovat s orgány vojenské
správy a říditi se v tomto směru příslušnými pokyny. Musí být kdykoliv k dispozici
státní správě, a to podle pokynů ministerstva pošt ...
Dále se hovoří o moţnosti zprostředkovávat zprávy při ţivelních pohromách apod.
– nejniţší sankcí při porušení podmínek bylo zastavení činnosti na určitou dobu,
dále zrušení koncese a event. trestní stíhání podle zákonných ustanovení.
VMP 13/1947 upravuje znění podmínek z roku 1946 tak, ţe povoluje FM provoz
na kmitočtech 58,5–60 Mc/s, 115–118 Mc/s a 227–230 Mc/s při maximálním
rozkmitu 15 kc/s a rozšiřuje fone provoz v pásmu 80 m pro třídy A a B na 3,685–
3,95 Mc/s.
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Další změna vyšla ve VMP 60/1947 a určila, ţe od 1. 1. 1948 při vysílání mimo
stálé stanoviště se volací značka doplňuje lomítkem a číslicí označující oblast,
odkud dočasně vysílá (tzn. /1 pro Čechy, /2 pro Moravu, /3 pro Slovensko).
Další změna, týkající se klubových stanic, byla vydána pod č.j. C/6 5330O:69840 dne 15. 12. 1947. Určovala, ţe u volacích značek klubových stanic
(které se jiţ tehdy vydávaly třípísmenné) se prvé písmeno mění na O (OKxO..).
Toto ustanovení však vyšlo pouze v Oběţníku ředitelství pošt, nikoliv v oficiálním
Věstníku (!), ale zmiňuje se o něm Oznámení o změně volacích značek, které bylo
ve Věstníku publikováno.
Poslední změna byla uvedena ve VMP 27/1948, kterým se rozšiřuje fone provoz v
pásmu 10 m na 28,3–30 MHz.

Od roku 1949
V roce 1949 byly ve VMP č. 5/1949 otištěny nové, modernizované "Koncesní
podmínky pro vysílací radioelektrické stanice pokusné" a současně zrušena
platnost stávajících koncesních podmínek z roku 1946, včetně všech dodatků. I
tyto ještě hovoří o povinnosti dodrţování zákona o telegrafech z 23. 3. 1923 a na
počátku tohoto pojednání zmiňovaného vládního nařízení č. 82/1925 „ ... jakoţ i
všech předpisů vydaných Ministerstvem pošt pro koncesionáře ... a musí se řídit
předpisy mezinárodními pro amatérské vysílací stanice.“ Ty však nebyly blíţe
definovány. V podstatě se však jednalo jen o úpravu stávajících podmínek, kde k
podstatným změnám došlo jen v oblasti kmitočtových přídělů; zmiňuji se proto
pouze o změnách.
Byly stanoveny 3 třídy – A, B a C, začátečníci byli automaticky zařazeni do třídy
C; po uplynutí jednoho roku byli automaticky (pokud nebyl podán od ČAV návrh
na prodlouţení nebo zkrácení lhůty) přeřazeni do třídy B. Do třídy A přešel
koncesionář po tříleté praxi ve třídě B, pokud navázal kaţdoročně alespoň 300
spojení s cizími stanicemi, nebo spojení méně, ale s 50 nebo více zeměmi. Dále se
zde vyţadovala znalost vysílat i přijímat morse značky rychlostí 90 zn/min.
Ţádost se zasílala prostřednictvím ČAV, rozhodovala místně příslušná sluţebna
KSR a zařazování bylo zveřejňováno ve spolkovém časopise ČAV. Jednotlivé třídy
měly povoleno 10–50–100 W, ve třídě C mohly být pouţívány jen vysílače řízené
krystalem nebo ECO. Koncesionáři třídy A mohli v pásmu 14 Mc/s zvýšit příkon
aţ na 150 W.
Povolená pásma: pro CW (A1) třída A: 1,75–2,0 Mc/s, 3,5–3,635 a 3,685–3,95
Mc/s, 7,0–7,3 Mc/s, 14,0–14,4 MC/s, 28–29,7 Mc/s (poprvé omezení pod 30
MHz) a dále tzv. ultrakrátkovlnná frekvenční pásma 50–54 Mc/s dočasně, 144–
150 Mc/s (z toho 146–150 dočasně), 220–225 Mc/s dočasně, 420–460 Mc/s
spolu s leteckou navigací, která nesměla být rušena, a pásma 1215–1300, 2300–
2450, 3300–3500 (dočasně), 5650–5850, 10000–10500 a 21000–22000 Mc/s. Pro
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provoz A2 a A3 (modulovaná telegrafie a fonie) 3,685–3,95 Mc/s, 7,1–7,3, 14,15–
14,25, 28,2–29,7 Mc/s a na všech UKV pásmech.
Třída B měla povolená pásma stejná, ovšem třída C jen A1 provoz na 1,75–2,0 a
3,5–3,635 Mc/s, A2 a A3 provoz na UKV pásmech stejných jako třída A.
Pobočky ČAV mohly zřizovat klubové stanice určené pro výchovu členů, za vedení
odpovědného instruktora, který měl sám koncesi, jmenovaného ústředím ČAV.
Propůjčení koncese i u jednotlivců bylo vázáno na členství v ČAV. Poštovní správa
a RKÚ (Radiokomunikační kontrolní úřad) mohly kdykoliv zařízení prohlédnout a
přezkoušet na náklad koncesionáře. Pracovat se smělo jen s těmi vysílacími
stanicemi, které byly koncesované – o stanicích nekoncesovaných měl povinnost
kaţdý koncesionář ihned informovat KSR. Propůjčení koncese bylo ještě
oznamováno ve VMP a ve spolkovém časopise ČAV.
Předepsán byl přesný deník, jehoţ stránky musely být předem strojově číslovány,
v pevné vazbě a listy nesměly být vyjímány. Zapisoval se celý přijatý text a
podstatný obsah vyslaných sdělení. Telegrafní tajemství muselo být zachováváno,
ale jak se zde praví " ... toto ustanovení neplatí, pokud je zákony pod trestem
stanovena všeobecná povinnost oznamovat určité trestné činy (např. podle zákona
na ochranu lidově–demokratické republiky)." Vysílání mimo povolené stanoviště
bylo povoleno, ale kaţdý takový případ musel být oznámen KSR.
Závěrečná ustanovení jsou váţná hlavně sankcemi a byl v nich jiţ znatelný vliv
bezpečnostních orgánů a celkové tehdejší politické situace:
(26) Koncesionář je povinen v rámci branné výchovy spolupracovat s orgány
vojenské správy a říditi se v tomto směru příslušnými pokyny.
Musí být kdykoliv k dispozici státní správě a to podle pokynů ministerstva pošt po
příp. ministerstva vnitra...
(dále se hovoří o moţnosti zprostředkovávat zprávy při ţivelních pohromách
apod.).
(28) Porušení koncesních podmínek má za následek zastavení činnosti vysílací
radioelektrické stanice pokusné na určitou dobu nebo zrušení koncese, nehledě k
event. trestnímu stíhání podle příslušných zákonných ustanovení.
(29) Koncesionář je povinen předloţiti prohlášení dvou fysických osob, které se
zaručují, ţe koncesionář nezneuţije nebo neumoţní zneuţití své vysílací stanice k
protistátní činnosti; v prohlášení musí být uvedena i osobní data těchto osob.
Toto poslední ustanovení znamenalo ve svém důsledku významný úbytek
koncesionářů u nás. Konečně – byla jiţ o tom zmínka v předchozí části.
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Asi od poloviny roku 1949 dochází k podstatné změně v obsahu Věstníku
Ministerstva pošt (VMP), ze kterého se stává v podstatě politický bulletin.
Přestávají být zveřejňovány nejen nové volací značky, ale téţ změny v koncesních
podmínkách. Tento stav pak trval celých 30 let, aţ do roku 1979.
V roce 1950 náhle vychází podmínky nové, které byly zveřejněny pouze v časopise
Krátké vlny 1/1950; ty se v některých odstavcích podstatně liší od těch, které
byly zveřejněny ve VMP 5/1949. Největší změnou bylo nové rozdělení
krátkovlnných radioamatérských pásem podle konference v Atlantic City (i kdyţ
zprvu jen teoretické – změna měla být ohlášena aţ ve zprávách OK1CAV. Do
ohlášení platila stávající tabulka kmitočtů; o počátku platnosti změn není
dostupný doklad). Nový rozsah KV pásem byl tento:
1,8–2,0 Mc/s jen nemodulovanou telegrafií všechny třídy
3,5–3,8 Mc/s, A2 a A3 jen třídy B a A, A1 všechny třídy
7,0–7,15 Mc/s, třída A a B A1, třída A i A2 a A3
14,0–14,35 Mc/s, třída A a B A1, třída A i A2 a A3
21,0–21,45 Mc/s, třídy A a B všemi druhy provozu
28,0–29,7 Mc/s, třídy A a B všemi druhy provozu.
V oblasti VKV nedošlo ke změnám. V technické oblasti je zřetelný průlom do
zaběhnutých zvyklostí. Např. " ... Rozdělení jednotlivých pásem ... provede ČAV se
souhlasem RKÚ ... ", nepřímo byl povolen provoz FM a SSB na KV pásmech
zněním odstavce o modulaci a event. i provoz dálnopisem:“ telefonií omezuje na ±5
kc/s. Připouští se zde téţ úzkopásmová frekvenční modulace s maximálním
pásmem ±7,5 kc/s a amplitudová modulace s potlačenou nosnou vlnou a jedním
postranním pásmem. ... RKÚ můţe koncesionáři uděliti mimořádné povolení k
provádění pokusů s jinými druhy vysílání na základě zvláštní odůvodněné ţádosti,
podané prostřednictvím a s vyjádřením ČAV." Také jiţ nebyl určen druh
oscilátoru, pouze jeho kmitočtová stabilita. To vše byl na tehdejší dobu nesporně
ohromný pokrok – obzvláště ustanovení o provozu SSB.
Poprvé se zde objevuje zmínka o příslušnosti radioamatérů k ROH v § 14: "Ústředí
a odbočky ČAV, dále zájmové krouţky ČAV při závodních skupinách ROH mohou
zřizovat koncesované vysílací stanice pokusné pro společnou výchovu svých členů,
a to za vedení odpovědného instruktora, jehoţ jmenuje ústředí ČAV ... Odpovědný
instruktor musí míti sám koncesi ... Nekoncesovaní operátoři smějí provozovat
kolektivní stanici pouze telegraficky na pásmu 160 metrů a všemi druhy vysílání
na pásmech od 50 Mc/s výše ..." I zde je ještě obsaţeno ustanovení § 26 zmíněné
u předchozího znění podmínek z roku 1949. Závěrečná poznámka je aţ dosud
neobvyklá: "Tyto koncesní podmínky nabývají platnosti uveřejněním v časopise
Krátké vlny".
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Vlastní koncesní podmínky (ty předchozí) byly zřejmě často překračovány, neboť
jak uvádí v komentáři k novým koncesním podmínkám známý Jan Šíma, OK1JX
v témţe čísle KV " ... kaţdá stanice musí být opatřena nějakým zařízením pro řízení
výkonu, neboť musí odpadnout příkony 50 nebo 100 W při osmdesátkových
spojeních na druhý kraj města ... Povšimli jste si jistě toho, ţe tresty za vysílání v
době rozhlasových přenosů projevů nejvyšších představitelů státu byly zvýšeny z
původně jednoho měsíce na tři. Přenosem ve smyslu podmínek však není
opakovaný přenos ze zvukového záznamu, ani úryvky projevů přinášené v
rozhlasových novinách. Pronáší-li s. Zápotocký ohlášený oficiální projev ve své
funkci předsedy vlády, platí zákaz vysílaní; hovoří-li o své nové knize, zákaz
neplatí. Přenosem obzvláštního významu však můţe být i vysílání zápasů čs.
národního muţstva na mistrovství světa v ledním hockeyi. Snad největším darem
amatérům je ustanovení, ţe „ ... vysíláním nesmí být rušen poslech na přijímačích
dobré kvality.“ Zůstane tedy odrušování stařičkých dvoulampovek nadále věcí naší
dobré vůle". V závěru konstatuje, ţe se jedná o opravdu moderní koncesní
podmínky, ţe při jednání o nich kompetentní orgány měly velké pochopení pro
potřeby amatérů (poprvé byl dokonce opuštěn archaický úřední jazyk), coţ je
nesporné.

1951-1954
V roce 1950 ještě vyšel nový zákon č. 72/1950 Sb. o telekomunikacích a vládní
nařízení č. 73/1950 o povolování telekomunikačních zařízení. Tam se v § 10 odst.
3 píše, ţe radioelektrických stanic pokusných a amatérských uděluje ministerstvo
národní bezpečnosti nebo orgány jím pověřené v dohodě s ministerstvem národní
obrany. (tedy jiţ nikoliv orgány ministerstva pošt), v dalších odstavcích je určeno
ţe obsluhovat jen českoslovenští občané kteří obdrţeli příslušné vysvědčení od
ministerstva národní bezpečnosti nebo orgánů jím pověřených.
Závěrečné ustanovení pak říká, ţe " ... podrobnější předpisy ... vydá. ministerstvo
národní bezpečnosti, pokud jde o vysílací radioelektrické stanice pokusné a
amatérské".
Byla téţ zrušena platnost vl. nař. 82/1925 a nařízeno provedení obsaţených
nařízení ministrům. Těmito "podrobnějšími předpisy" pak byl ustanoven
Radiokomunikační kontrolní úřad místem k vyřizování radioamatérských
povolení.
Ministerstvo pošt ale na radioamatéry ještě v posledních dnech své kompetence
nad nimi pamatovalo a tak zaslalo např. 25. května 1950 ústředí ČAV upozornění
na mezinárodní změny v morseově abecedě s platností od 1. 7. 1950, kde se mj. "
... mezera mezi dvěma slovy má se příště rovnat sedmi (nikoliv jako dosud pěti)
tečkám ...“
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Radioamatérů se svým obsahem však týkala velmi přísná ustanovení trestních
zákonů č 86/50 a 88/50 Sb. V prvém je obsaţen § 122 se zněním:
„1. Kdo bez povolení
a) vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří, nebo přechovává radioelektrickou
vysílací stanici nebo soubor podstatných součástek určených k sestavení takové
stanice, nebo
b) takové stanice pouţívá, bude potrestán odnětím svobody aţ na 2 léta.
2. Odnětím svobody na 1 rok aţ 5 let bude pachatel potrestán
a) dopustí-li se činu uvedeného v odstavci 1 za zvýšeného ohroţení vlasti, nebo
b) je-li tu jiná zvláště přitěţující okolnost.“
Kvůli tomuto paragrafu bylo v roce 1957 např. vyšetřováno mnoho radioamatérů
– posluchačů Fakulty radiotechniky ČVUT v Poděbradech. Tam, vzhledem k
profesnímu zaměření, dělalo mnoho studentů nejrůznější pokusy s "vysílačkami",
od audionů s utaţenou zpětnou vazbou a uhlíkovým mikrofonem v anténě aţ po
jednoduché jednoelektronkové vysílače k dorozumívání se "z pokoje do pokoje" na
koleji. Začala se o to zajímat místní úřadovna STB a tehdejší děkan fakulty RNDr
Forejt (ex OK1RV) pak dal na vyţádání vyšetřovatelů odborný posudek, ţe " ...
vysílaček bylo moţné pouţít i na přenosy na větší vzdálenosti ... " – naštěstí díky
v té době vyhlášené amnestii, nedošlo u ţádného z vyšetřovaných k sankcím.
Druhý zákon pak měl sice obecnější znění, ale dotýkal se radioamatérů přímo:
„ ... § 131. Rušení rozhlasového příjmu
Kdo, ač k tomu byl úředně vyzván, neodstraní nebo nedovolí odstranit příčinu,
která způsobuje, ţe jeho zařízení neúměrně ruší rozhlasový nebo jiný
radioelektrický příjem, nebo je neopatří odrušovacím zařízením, bude potrestán
pokutou do 25.000 Kčs nebo odnětím svobody aţ na 1 měsíc.“
Podmínky vydané v roce 1950 byly zřejmě ještě velmi liberální, k prvé jejich
změně došlo jiţ k 1. 1. 1951. Týkala se jiţ citovaného § 14. Protoţe nebyl dostatek
koncesionářů, kteří by vedli krouţky při ROH, mohl se stát odpovědným
operatérem i RO operátor, který s úspěchem absolvoval zkoušku pro amatéry–vysílače (viz noticka v KV 1/1951). Mnoho koncesionářů, kterým byla koncese v
letech 1949–50 odebrána, se takto mohlo vrátit k vysílání alespoň na klubové
stanici – vyuţil toho např. Olda Spilka, OK2WE, který po odebrání vlastní
koncese zaloţil klubovou stanici na škole, kde učil; v podobné situaci byli jistě i
jiní. Kolektivní stanice však mohly podle "změny koncesních podmínek"
uvedených jen v oběţníku ÚRO a následně pak v časopise Krátké vlny vysílat jen
v pásmech od 50 MHz výše telegrafií i fonicky a v pásmech 160 a 80 m jen
telegraficky, s výkonem do 50 W.
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Ještě v průběhu roku 1951 byly vydány koncesní podmínky nové, které platily od
1. 4. 1951. V původním textu který jsem zpracovával, jsem uvedl ţe nejsou
dostupné, poněvadţ se musely při vydání nových odevzdat a radioamatérské
časopisy se jiţ takovými „drobnostmi“ zřejmě ani nesměly zabývat. V červnu 2008
se mi však ozval OK1GS a jejich unikátní výtisk mi daroval – jejich oskenovanou
kopii najdete v příloze.
. V tomto mezidobí bylo také zrušeno Ministerstvo nár. bezpečnosti a agenda
vydávání koncesí, jakoţ i samotný Radiokomunikační kontrolní úřad (RKÚ) přešly
pod Ministerstvo vnitra. To vydalo 12. října 1953 vyhlášku č. 324 "O
přechovávání vysílacích stanic", kterou se přísně zakazuje byť i přechovávání
vysílacích stanic soukromým osobám, pokud k tomu nemají zvláštní povolení
RKÚ.
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Od r. 1954
1. července 1954. začaly platit povolovací podmínky, které jiţ vydalo MV. Hned v
1. článku je moţné si povšimnout "posunu hodnot" – prvořadě mohly povolení k
provozu amatérské vysílací stanice získat organizace Svazarmu. "Individuální
povolení lze propůjčit plnoletým členům Svazarmu v případě, ţe se zvýšenou měrou
zasluhují při budování socialismu a pracují aktivně ve Svazarmu." Teprve na
dalším místě byla povinnost prokázat odbornou kvalifikaci. Pro ţádost o koncesi
byly vydány zvláštní formuláře, bylo nutné je doplnit vyplněným dotazníkem a
podrobným ţivotopisem. I v této době bylo ještě nutné předkládat potvrzení dvou
osob o "spolehlivosti" ţadatele.
V článku III o zkouškách se dozvíme, ţe při zkouškách se hodnotí:
1.
2.
3.
4.

Politická vyspělost
Znalost základů radiotechniky
Znalost provozu amatérské vysílací stanice
Znalost předpisů.

Pro hodnocení politické vyspělosti byly rozhodující znalosti základů marxismu–
leninismu a znalost současné politické a hospodářské situace podle zpráv v
denním tisku.
Zkouška z radiotechniky byla náročná, stejně jako z provozu – byla předepsána
rychlost 80 zn/min při pětimístných skupinách, i otevřený text.
V písemnostech u deníku je jiţ vypuštěna povinnost zapisovat vysílaný text a u
příjmu se mohl zapisovat jen "podstatný přijatý obsah spojení mimo běţných
formálních frází." Na kolektivních stanicích bylo nutné psát jméno operatéra i
jméno zodpovědného nebo provozního operátora (ZO nebo PO), pod jehoţ dozorem
se vysílalo. Při zápisu strojem bylo povoleno tyto listy vést jako přílohu k deníku.
Předepsáno bylo předkládání blokových zapojení vysílačů s uvedením
předepsaných údajů, jako jsou typy elektronek, anodové napětí, max. příkon,
druh provozu.
Zákaz vysílání byl a) pro dny státního smutku a b) v době oficielních projevů ...
nebo kdyţ čs. rozhlas vysílá usnesení strany a vlády. Písmeno b) bylo ještě v době
do vydání dalšího znění povol. podmínek zrušeno.
Článek VI hovořil o náplni provozu. Na začátku a konci kaţdého spojení byla
povinnost dát vlastní značku, při delším spojení kaţdých 5–10 minut. Bylo
zakázáno vysílat zprávy " ... jejichţ obsah je předmětem státního, hospodářského
nebo sluţebního tajemství, jakoţ i zprávy a pořady, které mají povahu
rozhlasového vysílání. Drţitel povolení můţe protistanici při vysílání sdělit svoje
jméno a stanoviště vysílače pouze podle jména okresu, ze kterého vysílá trvale
nebo přechodně. Stejná ustanovení platí pro výměnu QSL lístků. Při vysílání od 28
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MHz výše v terénu uvede číslo nebo název koty jako QTH." Dále se zde
upřesňovaly podmínky při provádění spojovacích sluţeb.
V článku VII jsou definovány třídy A, B, C. Třídu B bylo moţné získat po roce ve
třídě C, pokud operátor sloţil zkoušky radiotelegrafisty I. nebo II. třídy. Třída A se
dávala jen výjimečně, po třech letech ve třídě B – bylo k tomu nutné předloţit
doporučení Ústředního radioklubu Svazarmu a vysvědčení radiotelegrafisty I.
třídy. Povolené příkony pro jednotlivé třídy byly 150–50–10 W. Kaţdá kolektivní
stanice musela mít samostatné zařízení pro třídu C. Třída C měla povolen jen CW
provoz na 160 a 80 m, třída B CW i fone provoz na všech pásmech vyjma 14 MHz,
kde bylo moţné pracovat jen CW – fone úsek 14.1–14.4 MHz byl vyhrazen jen pro
třídu A (třída A měla povolen SSB provoz jiţ od roku 1950).
U kmitočtů povolených k provozu se v podstatě jiţ objevují čísla, která známe ze
současných podmínek. 1,75–2,0 MHz, ale jen CW; na 80 fone aţ od 3,65 MHz*);
40 m ještě v rozsahu 7,0–7,3 MHz; také pásmo 20 m končilo aţ na 14,4 MHz.
Pásmo 15 m má rozdělení 21,1–21,25 CW, 21,25–21,4 MHz CW i fone. Jako fone
povolen na všech pásmech i F3 provoz. Všechny třídy pak v rámci svého
povoleného příkonu mohly pouţívat i VKV pásma 85,5–87 MHz, 144–150 MHz*),
220–225 MHz*), 420–460, 1215–1300, 2300–2450, 3300–3500, 5650–5850 MHz,
10,0–10,5 a 21,0–22,0 GHz. Na základě ţádosti podané prostřednictvím ÚRK
(Ústřední radioklub Svazarmu) bylo moţné mimořádné povolení k pokusům s
jinými druhy vysílání (nespecifikováno).
U údajů označených *) došlo ke změně k 15. 3. 1959, a to: fone provoz na 80 m
povolen jiţ od 3,6 MHz, pásmo 2 m omezeno na 144–146 MHz a k uvedenému
datu bylo téţ zrušeno pásmo 220 MHz.
Kdo odcházel z místa trvalého bydliště na dobu delší neţ 3 měsíce, musel
odevzdat povolovací listinu i vysílací zařízení jinému koncesionáři nebo RKÚ. Při
vycestování do zahraničí na dobu delší neţ 1 měsíc musel amatér odevzdat
povolovací listinu, kterou nebylo moţné brát do zahraniční vůbec, na RKÚ. Kdo
pozbyl licenci, musel zařízení předat do úschovy nebo prodat jinému koncesionáři
v průběhu jednoho roku, jinak bylo předáno do vlastnictví ÚRK nebo KRK
(Ústřední radioklub, Krajský radioklub Svazarmu).
Někdy v začátku roku 1960 bylo oficiálně oznámeno, ţe ustanovení o udávání
bydliště na QSL lístcích se netýká posluchačů – ti mohli od té doby udávat na
QSL lístku plnou adresu. S tím je spojena i část mé radioamatérské kariéry –
takto byl úspěšně ukončen můj tehdejší několik let trvající spor jako posluchače s
ÚRK, kdy jsem byl nucen dokonce své posluchačské QSL posílat přes zahraniční
(ISWL) byro, neboť jsem si adresu na QSL nechal vytisknout a QSL sluţba mi je
vracela zpět. Já se odvolával s tím, ţe zákaz uveřejňování adres byl uveřejněn v
povolovacích podmínkách platných jen pro amatéry vysílače, ÚV Svazamu mi asi
po roce dopisování dal za pravdu a rozhodnutí postoupil i na ÚRK.
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Poněvadţ nebyly ani zveřejňovány přehledy o vydaných volacích značkách, není
moţné zjistit, kolik bylo vydáno individuálních koncesí v padesátých letech – ale
byly jich jen desítky. Získat koncesi se tehdy podařilo jen málo radioamatérům,
stovky jich však pracovalo jako operátoři na klubových stanicích. Pokud tam byli
benevolentní zodpovědní operatéři, mnohdy tam amatéři bez vlastní značky mohli
pracovat samostatně "bez dozoru", i kdyţ za takové jednání hrozil nepříjemný
postih a zákaz vysílání na určitou dobu.

Od roku 1961
Další znění povolovacích podmínek bylo platné od 1.5.1961 a příliš se od
předchozích nelišilo. Povolení se vydávalo na 3 roky. Byly zavedeny povinně tzv.
"Technické záznamy", coţ byl samostatný sešit jako další písemnost u kaţdé
stanice, ty měly " ... mimo jiné slouţiti k hodnocení drţitele povolení při podávání
ţádosti o zařazení do vyšší operátorské třídy." Do deníku bylo nařízeno zapisovat "
... zásadně kaţdé vlastní volání, i kdyţ nebylo navázáno spojení (CQ a podobně)".
V podmínkách byla obsaţena povinnost uschovávat deník po dobu 10 let od
posledního zápisu. Nepřímo bylo zakázáno zasílat QSL direct ustanovením, ţe " ...
Agendu staničních lístků (QSL) provádí Ústřední radioklub ČSSR v Praze". Na to
pak doplatily některé stanice, jejichţ QSL byly poštou zadrţeny, nebo stanice,
jejichţ adresy se objevily v mezinárodním callbooku.
I kdyţ ustanovení o vedení technických záznamů mnohým méně "papírově
zdatným" amatérům nebylo po chuti, mělo své opodstatnění. V té době se ještě i
technicky experimentovalo daleko více neţ nyní, vysílače a mnohdy i části
přijímačů byly u většiny amatérů vyrobené amatérsky doma nebo se různě
upravovaly inkurantní vojenské přístroje. Pro mne to např. znamenalo, ţe mohu i
dnes ještě kdykoliv zhotovit repliku svého tehdejšího zařízení, které mám
dokumentováno včetně výkresů a pro řadu amatérů tím byl poloţen začátek ke
sbírce technických podkladů; později s lepší dostupností kopírovací techniky byly
do technických deníků pořizovány kopie článků z oblasti radioamatérské vysílací,
přijímací i měřící techniky, součástkové základny a nejrůznějších zapojení.
Stále existovaly třídy A–B–C, stále byly limitovány příkonem na anodách všech
elektronek koncového stupně na 200 W (tedy zvýšení z předchozích 150 W)–50–
10 W, omezující bylo i ustanovení, ţe v koncovém stupni nesmí být pouţito
elektronek, jejichţ anodová ztráta je neúměrně vyšší, neţ odpovídá jednotlivým
třídám. Vysílače třídy A a B musely být upraveny tak, aby výkon bylo moţno
podle potřeby sníţit. Na druhé straně jiţ byla brána v úvahu realita a " ...
drţitelům třídy A můţe být mimořádně na doporučení Ústředního kontrolního sboru
povolen příkon aţ do 1 kW." Třída B jiţ měla povolen i fone provoz v pásmu 14
MHz, toto pásmo končilo na 14 350 kHz a pásmo 7 MHz bylo omezeno na 7,0–7,1
MHz, coţ platilo ještě donedávna; také rozsah pásma 21 MHz byl upraven do
dnešní podoby, jen s výjimkou, ţe fone provoz začínal aţ na 21250 kHz. V pásmu
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160 m byl povolen kmitočtový rozsah 1750–1950 kHz jen CW a výkon byl omezen
na max. 10 W pro všechny třídy. V oblasti VKV došlo k dalšímu omezení pásma
430 MHz na 430–440 MHz, bylo zrušeno pásmo 3 GHz a pásmo 5 GHz bylo
omezeno na 5650–5800 MHz.
Kromě tříd A–B–C byly vydávána tzv. "omezená povolení ke zřízení a provozu
vysílacích stanic pro práci na amatérských pásmech nad 144 MHz", tedy koncese
platné jen pro VKV. Koncesionáři s takovým povolením byli odlišeni třípísmennou
volačkou začínající písmeny V a U. (Písmeno V dostávali původně VKV
koncesionáři jednotlivci, U kolektivní stanice a značka Vxx byla měněna na Wxx
u jednotlivců, kteří si dodatečně svou VKV koncesi rozšířili na KV pásma).
Aby nedocházelo při zjištění nedostatků orgány Kontrolní odposlechové sluţby k
odebírání koncesí nebo k jiným, jen stěţí vratným excesům ze strany
povolovacího orgánu, byla ustavena preventivní kontrolní sluţba ze strany
radioamatérů a byly také zřízeny stanice kontrolní sluţby, které mohly vysílat na
radioamatérských pásmech s jednopísmenným suffixem a navazovat spojení
s radioamatéry, aby je upozornily na technické nedostatky, coţ povolovací
podmínky upravovaly v článku XI.:
" ... Právo a povinnost kontroly radioamatérských stanic mají i orgány organizace
sdruţující radioamatéry ... Pokyny oprávněných kontrolních orgánů organizace
sdruţující radioamatéry jsou pro drţitele povolení stejně závazné jako pokyny
povolovacího orgánu. Na zjištěné závady mohou být československé
radioamatérské vysílací stanice upozorněny přímo při provozu prostřednictvím
vysílacích stanic kontrolní sluţby. Tato sluţba pouţívá volací značky sloţené ze
skupiny OK, čísla a jednoho dalšího písmene (např. OK1A). Drţitelé povolení jsou
povinni na poţádání stanice kontrolní sluţby vejít s takovou stanicí ve styk,
uposlechnout a řídit se pokyny této stanice a předanou zprávu zaznamenat ve
staničním deníku."
Při porušení povolovacích podmínek byly stanoveny následující sankce:
napomenutí – zastavení činnosti na určitou dobu – přeřazení do niţší operátorské
třídy – odejmutí povolení.
Rozhodnutí kontrolní sluţby byla poplatná pochopitelně i tehdejšímu
technickému vybavení jejích stanic – já sám jsem měl např. krátkodobě
zastavenu činnost proto, ţe jsem údajně pracoval "pod pásmem" 80 m – bylo to
ale na 3501,0 kHz a v té době dokonce ještě pode mnou – také v pásmu –
pracovala další cizí stanice asi na 3500,5 kHz. V přijímači jsem měl hranice
pásma "hlídané" normálovým krystalem. To jsem kontrolní stanici také
odpověděl, načeţ došlo od povolovacího orgánu "zastavení činnosti", neboť jsem
jednak "neuposlechl výzvy", protoţe jsem vysílal dál, jednak jsem kontrolní stanici
oznámil, ţe "mám Xtal coţ není ve schváleném blokovém schematu vysílací stanice
...". Vysvětlujte ale, ţe se jednalo o přijímač! Kontrolním stanicím sice byly z ÚRK
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zakoupeny a přiděleny japonské přijímače, ovšem bez telegrafních filtrů, takţe
kaţdý CW signál bylo moţné na stupnici odečíst z obou stran nosné a byl čitelný
cca 2 kHz na obě strany ...
Tyto povolovací podmínky mají ještě jednu pozoruhodnost: jsou nejobsáhlejší ze
všech, neboť mají 30 stran formátu A6.

Od roku 1968
Další podmínky byly vydány v roce 1967 se začátkem platnosti od 1. 1. 1968. Je
na nich jiţ zřetelně znát zlepšování celkového společenského klimatu té doby;
znamenaly velký průlom do charakteru dříve velmi omezovaného vydávání
individuálních povolení.
Na rozdíl od předchozích podmínek jiţ formulují v úvodních odstavcích i účel
amatérských vysílacích stanic, které
„ – slouţí sebevzdělání, vzájemnému sdělování, technickému studiu a sportovní
činnosti radioamatérů,
– nesmí být (ani činnost s nimi spojená) zdrojem peněţitých nebo jiných zisků
– nezahrnují zařízení k přenosu dat (!!) obrazu nebo dálkovému ovládání různých
zařízení (modelů letadel, lodí ap).“
V § 3 se říká, ţe „ povolení lze vydat
a) jednotlivcům – občanům ČSSR starším 18 let, kteří jsou členy Svazarmu, prokáţí
svou odbornou způsobilost, občanskou bezúhonnost a přiměřené všeobecné
vzdělání,.
b) kolektivům – organizacím Svazarmu,
c) cizím státním příslušníkům za podmínek vzájemnosti.
Další paragraf říká, ţe na vydání povolení není právní nárok, vydání můţe být
odmítnuto a vydané povolení kdykoliv zrušeno. Povolovacím orgánem se staly
Kontrolní sluţby radiokomunikační (KSR) krajských správ SNB, MV vydávalo
povolení jen pro cizince. Také způsobilost se jiţ ověřovala zkouškou, kde na
prvém místě nefigurovala politická vyspělost, ale " ... přiměřené všeobecné
vzdělání ţadatele … " a od zkoušek mohlo být upuštěno, jestliţe ţadatel doloţil
ţádost doklady prokazujícími poţadované znalosti.
Z technického hlediska byly výkonové limity pro jednotlivé třídy zvýšeny na 25 a
75 W, pro třídu A (po třech letech ve třídě B a navázání 1500 spojení) 300 W.
Dalším významným pokrokem bylo, ţe jiţ bylo moţné udávat plnou adresu. V
technických podmínkách bylo přímo uvedeno, ţe je " ... zakázáno přímé klíčování
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oscilátoru, pokud není klíčován ještě další stupeň." V principu to sice říkaly jiţ i
předchozí povolovací podmínky, ale ne takto jednoznačně. Telegrafní vysílače se
houfně předělávaly na tzv. diferenciální klíčování. Všichni radioamatéři s
povolením platným jen pro VKV byli převedeni do třídy C a byly zrušeny všechny
do té doby povolené zvýšené příkony. O zvýšený příkon s uvedením důvodů bylo
třeba znovu poţádat. Na zvláštní ţádost byl téţ povolován provoz RTTY, fone
provoz na 40 m byl od 7040 kHz, na 15 m od 21150 kHz (předtím 7050, 21250
kHz).
Při zániku povolení byla povinnost zařízení předat jinému koncesionáři nebo je
rozebrat na součástky.
Tyto podmínky také umoţňovaly, aby Oddělení radiotechnické přípravy a sportu
ÚV Svazamu vydávalo tzv. OL koncese – povolení platná pro mládeţ od 15 do 18
let, která umoţňovala vysílat s příkonem 10 W telegraficky na 1750–1950 kHz a
všemi druhy provozu na kmitočtech 145,0 aţ 145,85 MHz. Volací znaky začínaly
OL, číslice byla určena krajem stálého QTH. Řada dnešních špičkových (hlavně
telegrafních) operátorů začínala právě jako OL koncesionáři a na pásmu 160 m
tehdy získala vynikající průpravu. Prefixy se přidělovaly podle tehdejších krajů,
takţe na pásmu 160 m se vyskytovaly prefixy OL1 – OL5 vydávané pro stanice
v Čechách, OL6 – OL7 pro stanice na Moravě a prefixy OL8 - OL0 pouţívali mladí
operátoři na Slovensku. To byl po letech nevídaný pokrok!
Tyto podmínky "vydrţely" aţ do roku 1979, kdy ve Věstníku Federálního
ministerstva spojů (VFMS) č. 7/1979 vyšel výnos č.j. 2700/1979-R/1 ze dne 22.
1. 1971 nazvaný "Předpis o zřizování, provozování a přechovávání amatérských
rádiových stanic" a tamtéţ i "Povolovací podmínky pro zřizování, provozování a
přechovávání amatérských rádiových stanic" jako příloha k opatření č.30/1979
VFMS. Platnost obou byla stanovena od 1. 4. 1979.

Od roku 1979
Po dlouhých letech byly v roce 1979 opět vydány povolovací podmínky Federálním
ministerstvem spojů (FMS). V "Předpisu o zřizování..." byly jednak podmínky
toho, co říká jejich název, ale i stanovení povolovacích orgánů a postupu při
ţádostech o povolení a prodluţování, zatímco "Povolovací podmínky..." jiţ
stanovovaly jen povinnosti drţitelů povolení (obdobně, jako tomu bylo u
předválečných). Oba tyto předpisy vykazují také podstatně vyšší "štábní kulturu",
neţ tomu bylo u předchozích povolovacích podmínek, vydávaných MV.
Předpis o zřizování ... téţ podrobně vymezoval jednotlivé pojmy, formuloval, k
čemu amatérské stanice slouţí a stanovil, ţe jejich provoz nesmí být zdrojem
neoprávněného majetkového prospěchu. Do samostatné kategorie zařadil i
"Amatérské přijímací rádiové stanice" pro drţitele osvědčení "Rádiový posluchač".
Povolení (vyjma RP) začaly vydávat Správy radiokomunikací. I kdyţ povolení pro
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jednotlivce bylo stále vázáno na členství ve Svazarmu a "prokazování kladného
postoje k budování socialismu" (a nedeklarovaným, ale v praxi vyţadovaným a
nezbytným kladným posudkem Okresní správy Sboru národní bezpečnosti (OS
SNB)), bylo jiţ pro většinu občanů v této době získání koncese ve srovnání s léty
1950–1965 téměř bezproblémové. Legalizace do té doby automaticky odebíraných
koncesí v případě emigrace našich občanů byla zapracována do bodu h) § 11:
„Platnost povolení zaniká nezákonným opuštěním republiky.“ § 16–19 určuje
jednotlivé typy osvědčení k provozu (kolektivní, pro mládeţ, pro branné sporty,
přijímací), které mohly vydávat orgány Svazarmu. To byl opět velký pokrok, neboť
takové osvědčení opravňovalo nejen příslušné zařízení provozovat, ale i
přechovávat. U kolektivních stanic však ještě bylo vázáno na předchozí vydání
"Povolení..". Povolení jiţ také mohly získat organizace " ... zajišťující výzkum ...
prodej a předvádění amatérských stanic." Poprvé se zde stanoví i povinnost pro
výrobce, dovozce a prodejce, ţe stanice musí vyhovovat parametrům stanoveným
FMS.
Vlastní povolovací podmínky jiţ nenařizovaly vedení technického deníku.
Operatéři byli rozděleni do tříd A, B, C a D, přičemţ třída D opravňovala pouze k
provozu na VKV pásmech s výkonem 25 W (poprvé je zde limitován výkon
vysílačů!) při max. 40 W příkonu, ale všemi druhy provozu (A1, A3 včetně
modifikací SSB, A5, F3, F5, RTTY), třída C provoz na 1750–1950, 3520–3600 a
28100–28200 kHz jen CW a s výkonem 25 W (nejvýše 40 W příkon) a také na
VKV pásmech všemi druhy provozu. Třída B výkon 100 W (150 W příkon), třída A
300 W výkon (max. 500 W příkon), obě třídy všechna pásma a všechny druhy
provozu. Ovšem pro pásmo 160 m byl stanoven pro všechny třídy nejvyšší výkon
10 W. Drţitelé třídy A mohli poţádat o povolení zvýšeného výkonu. Na druhé
straně povolovací orgán mohl dočasně nebo trvale v jednotlivých případech
povolený výkon omezit.
Bylo povoleno vysílat zprávy jako technicko-provozní údaje zúčastněných stanic,
údaje o slyšitelnosti, o provozu, technice a šíření vln a počasí, osobní údaje.
Zakázáno naopak vysílat zprávy týkající se předmětu státního, hospodářského a
sluţebního tajemství, pořady reklamní a rozhlasové povahy, neslušné a vulgární
výrazy včetně takových zkratek a kódů, dvojsmyslné zprávy či zprávy skrytého
obsahu, zprávy pro třetí osoby a od třetích osob, zprávy sledující neoprávněný
hmotný prospěch a vysílání bez uvedení totoţnosti (volacích znaků). I zde ještě
bylo nařízeno vést deník a zapisovat např. značky volaných stanic, i kdyţ spojení
nebylo navázáno. Ovšem byly zde jiţ výjimky jak pro zápisy, tak pro vlastní
provoz při závodech a soutěţích. O provoz "mobil" bylo nutno zvláště ţádat, o
provoz "portable" jen při provozu trvajícím déle neţ 3 měsíce. Podrobně bylo
definovány technické podmínky kmitočtové stability pro různé výkonové kategorie
a také technické limity pro jednotlivé druhy provozu. Pokud nastalo provozem
nějaké rušení jiných sluţeb, měl majitel povolení povinnost takovéto narušení
ohlásit příslušné pobočce Inspektorátu radiokomunikací.
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Povolovací podmínky téţ nařizovaly, ţe pro účely kontrol musí mít kaţdý ještě
další anténní konektor. Toto ustanovení bylo a je často kritizováno, ale lze je
pochopit, uvědomíme-li si, jak široký byl tehdy sortiment nejrůznějších konektorů
od inkurantních po nejrůznější radio–radarové, obvykle ruské provenience (jen ty
dnes běţné PL519 byly u nás k dispozici se třemi druhy závitů – hrubý a jemný
witworth a metrický). Vedoucí operatéři kolektivních stanic byli povinni vést
seznamy operatérů, registrované povolovacím orgánem. Pokud se povolených
kmitočtů týče, nově bylo povoleno pracovat i SSB a SSTV (A5) provozem v pásmu
160 m mezi 1820 a 1950 kHz, na 80 m totéţ od 3,6 MHz; byly vymezeny úseky
pro RTTY provoz na jednotlivých KV pásmech od 80 m výše. U VKV došlo ke
změně v pásmu 20 GHz – nově 24000–24050 MHz, od 430 MHz výše na všech
pásmech byla amatérská sluţba podruţná, coţ platilo i pro pásmo 160 m.
Tyto povolovací podmínky byly unikátní ještě z jednoho ohledu: Jejich návrh byl
opět po dlouhé době dán ještě před jejich podepsáním k diskuzi radioamatérům.
Dnes jiţ nemohu říci, v čem byl na základě připomínek původní návrh změněn,
ale je třeba i tuto skutečnost zaregistrovat, tehdejší ministr spojů byl
radioamatérům nakloněn a často navštěvoval i jejich akce.
Krátce po vydání těchto povolovacích podmínek pak vyšla příloha k opatření č.
195/1979 VFMS, platná od 1. 11. 1979, která přesně definovala poţadavky ke
zkouškám, platné od RP přes jednotlivé třídy samostatných operátorů (SO) a
koncesionáře.
Přestoţe se jednalo o podmínky po dlouhých letech velmi tolerantní, pokulhávaly
za vývojem v okolním světě. Tam nabral technický rozvoj i v oblasti
radioamatérského provozu značné obrátky, hlavně pokud se týče digitálních
druhů provozu.
V roce 1981 byl podepsán výnos FMS 16968/81-R platný od 1. 1. 1982, kterým
se tabulka kmitočtových pásem podmínek z roku 1979 doplňuje o KV pásma
10100–10150 kHz A1 a 10140–10150 kHz RTTY, v oblasti VKV o pásma 24,050–
24,250 GHz, dále 47,000–47,200, 75,500–76,000, 142–144 a 248–250 GHz.
Všechna tato pásma v kategorii podruţná sluţba. Výnos byl oficiálně zveřejněn aţ
ve Věstníku FMS č. 3 v lednu 1982.
Následovalo uvolnění dalších WARC pásem výnosem FMS 12980/86-R/3,
zveřejněným ve Věstníku FMS č. 29-30/1986, který tabulku pásem rozšířil a
upravil s platností od 1. 1. 1987 o 18,068–18,168 MHz a 24,890–24,990 MHz pro
A1, A3 a A5 provoz, pásmo 5 GHz se rozšířilo na 5650–5850 MHz a u pásma 160
m došlo k posunu povolených kmitočtů na 1,810–2,000 MHz (fone 1,850–2,000
MHz). Další významnou změnu přinesl výnos FMS 9078/91 ze 6. 11. 1991,
kterým se za určitých podmínek povoloval provoz v pásmu 50–52 MHz.
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Od roku 1992
Následuje 23. červen 1992. Toho dne byla předloţena k podpisu a 24. června
1992 podepsána „Vyhláška FMS o povolování amatérských vysílacích rádiových
stanic“, která vstoupila v platnost 1. 7. 1992. Zdaleka to ovšem neznamenalo
návrat k předválečným nebo poválečným praktikám. Např. vydávané volací
značky patří dodnes málem mezi utajované skutečnosti a jejich kompletní přehled
nemá dosud k dispozici ani ČRK, i kdyţ tato skutečnost souvisí s dalšími, v té
době přijímanými zákony (zákon na ochranu osobních údajů).
Povolovací podmínky byly vydány jako příloha k opatření č. 173/1992 Věstníku
spojů a měly hned v úvodním paragrafu ustanovení o povinnosti drţitele povolení
seznámit všechny osoby " ... které přicházely se stanicí do styku … " s jejich
obsahem. To platilo podle dotazu, který byl tehdy učiněn, hlavně na příslušníky
rodiny (moţnost uvedení do provozu za nepřítomnosti drţitele povolení apod.).
Poprvé po dlouhých letech není vydání povolení omezeno na určitou skupinu
osob, není předepsáno ţádné členství v organizaci sdruţující radioamatéry.
Celkově bylo ustanovení jednotlivých paragrafů nezvykle stručné. Podstatně se
zvýšily povolené výkony: pro třídy A, B, C a D to bylo 750, 300, 100 a 100 W
(třída D byla pro koncesionáře bez povinnosti prokazovat znalost morse značek,
prakticky jen na VKV pásma). Pouţívání výkonu nad 300 W však muselo být
povolovacímu orgánu oznámeno. Poprvé se v těchto podmínkách jiţ hovoří o
drţitelích povolení CEPT. V podmínkách nebyli vůbec zmíněni posluchači (jsou to
podmínky pro „ ... vysílací ... stanice“). Za dozoru mohly vysílací stanice
obsluhovat ve třídě C nebo D i „ ... na dobu maximálně dvou let začínající operátoři
od 10 let.“ Za jejich provoz odpovídal drţitel povolení, takový provoz musel být
předem ohlášen. Podobně mohli stanice obsluhovat i koncesionáři jiných států,
spolu se jménem byli povinni udávat i svou domácí značku.
Do kmitočtových tabulek byla jiţ zapracována pásma 10, 18 a 24 MHz, třída C
měla povolen i provoz digitálními módy a na krátkých vlnách dokonce fone provoz
v rozsahu 3700–3770 kHz a 21350–21450 kHz, telegrafní provoz pak v celém
pásmu 160 m, na 80 m od 3520 do 3600 kHz a 3700–3770 kHz, v celém pásmu
10 MHz a na DX pásmech dále mezi 21100 aţ 21150 a 28100 aţ 28190 kHz. Byl
povolen provoz PR do rychlosti 9600 Bd, RTTY a SSTV bez zvláštního povolení,
stejně jako provoz /p a /m.
Vysílače pro ROB (ARDF) mohly nyní provozovat osoby pouze poučené drţitelem
povolení, ten však za jejich provoz zodpovídal. Staniční deník byl nutný, ale jiţ
vůbec nebylo předepsáno zapisovat obsah spojení, pouze datum, pásmo, čas a
značku protistanice (při vysílání /p i umístění stanice). Rok po posledním zápisu
bylo moţné deník zlikvidovat. O provozu v pásmu 50 MHz se podmínky nezmiňují
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– výnos FMS ze 6. 11. 1991 však zůstal v platnosti a kdo chtěl na tomto pásmu
vysílat, musel ţádat o zvláštní povolení.
Protoţe se v knize zabývám 20. stoletím, je třeba se zmínit ještě o tom, ţe na jeho
sklonku v červnu roku 2000 vyšel nový Telekomunikační zákon č. 151/2000 Sb.
a k němu řada navazujících vyhlášek, mj. také Vyhláška MDS č. 201/2000 Sb. ze
dne 30. 6. 2000 o technických a provozních podmínkách amatérské
radiokomunikační sluţby. Obsahuje de facto povolovací podmínky platné do
vydání nového a přestoţe jejich znění bylo po zveřejnění aţ nevybíravým
způsobem napadáno, znamenaly i proti velmi liberálním podmínkám z roku 1992
další uvolnění a dále rozšířily moţnosti práce hlavně pro začátečníky.
Poslední, v současné době platné povolovací podmínky najdete na internetových
stránkách ČRK; pro adepty, kteří mají zájem sloţit zkoušku a získat
radioamatérskou koncesi, je tam i odkaz na otázky a odpovědi pouţité v testu
k technické části zkoušky.
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