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Trochu jiný radioklubTrochu jiný radioklub
Historie Radioklubu OK1KYP Praha se začala psát před více než 35 lety. Na pražském Spořilově se dalo 
dohromady pár radioamatérů a po domluvě začal na základní škole fungovat radiokroužek. Od roku 
1975 se v něm scházeli kluci i holky se zájmem o techniku, morzeovku i hon na lišku.

 Na novém sídlišti bylo dětí hodně a kroužek nabí-
zel různorodou činnost. Noví zájemci se jen hrnuli 
zvláště v době, kdy se radioklubu podařilo získat 
dvě stavební buňky a do nich spousty technických 
přístrojů vyřazených z České televize. Téměř kaž-
dý den byl v klubu provoz – značka OK1KYP zně-
la pravidelně v éteru, zvláště na dvoumetru, žáci 
z technického kroužku získávali ocenění ve všech 
kolech technických soutěží a sportuchtivých „liš-

kařů“ bylo tolik, že pro všechny nebyly k dispozici 
přijímače. Takto hezky jsme si žili asi 15 let.

Po roce 1989 přišla na klub pohroma – na síd-
lišti pro nové gymnázium bylo třeba postavit nový 
pavilon a buňky musely ustoupit. Podařilo se nám 
je přestěhovat na půdu Geofyzikálního ústavu, ale 
jen provizorně, bez připojení elektřiny. Navíc jsme 
ztratili kontinuitu ve spolupráci se školou a tak 
ubylo nových zájemců. Radioamatérské vysílání 
se omezilo na výjezdy na přechodná stanoviště 
v rámci VKV závodů, technický kroužek přestal 
fungovat docela.

Ze tří sehraných kolektivů zbyli nakonec jen 
zájemci o rádiový orientační běh – od jara do pod-
zimu se dá trénovat venku, v zimě si pronajmeme 
tělocvičnu a o veškerou techniku (přijímače + vysí-
lače) se starají ochotní vedoucí, kteří ji uskladňují 
doma. Ačkoli se to zdá k nevíře, funguje to tak už 
dalších 20 let. I když většina malých zájemců o ra-
dioamatérském vysílání až tak moc neví, přece jen 
jim každý týden zní do uší morzeovka v podobě 
MOE, MOI, MOS..., naladit a zaměřit pomocí při-
jímače ukrytý vysílač nedělá po několika měsících 
problém ani těm nejmenším prvňáčkům. Pak už 

stačí překonat strach z lesa a vyběhnout samo-
statně k prvním závodům.

Radioklub OK1KYP je členem Asociace ROB 
ČR, 9 radioamatérů vlastní OK koncesi. Členská 
základna je velmi rozmanitá – od kategorie MD10 
až po M60 se závodů v rádiovém orientačním běhu 
účastní až 40 našich členů. Největších úspěchů 
v posledních letech dosáhli naši junioři a juniorky 
na MS a ME v ROB, ale i žáci na Mistrovstvích Ev-
ropy žáků, odkud si dovezli celou řadu medailí. 

I když medaile z velkých závodů jistě potěší, 
oddíl se v žádném případě nespecializuje na spor-
tovní talenty, ale vítán je každý, kdo projeví zájem 
o tuto disciplínu. Pravidelně pořádáme nábory na 
prvním stupni základních škol a děláme ukázky 
i na akcích jiných sdružení. O letních prázdninách 
jezdíme na vlastní společná letní soustředění, 
která jsou otevřená i nečlenům oddílu. Nebráníme 
se ani spolupráci s jinými pořadateli letních akti-
vit a nabízíme možnost uspořádání ukázky ROB 
a tréninkového závodu.

Více informací na oddílových webových strán-
kách www.rob-asp.ic.cz

<8400>�
Osmiletá Anička Chmelařová na startu svého prvního 
závodu (za doprovodu  bývalé české juniorské reprezen-
tantky Zorky Jelínkové)


