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Pøedmluva
Kdy jsem pøed èasem, z èistì praktických dùvodù a s jistou dávkou nedùvìry, pøinesl
domù dvì CB stanice, netuil jsem, jak velkou mìrou tento poèin ovlivní ivot mùj a celé
mé rodiny. Ty praktické dùvody spoèívaly v tom, e manelka nastoupila po mateøské
dovolené do práce ke dráze, v místì, kde nebyl normální telefon. Vzhledem k jejím denním
a noèním smìnám a práci v turnusech, vèetnì sobot a nedìlí, bylo nutné zajistit kontrolu
nad dìtmi, zda odcházejí vèas a v poøádku z domova, ale také nade mnou, zda mám èistou
koili a jestli jsem nakrmil králíky a psa. Take lo jasnì o náhradu telefonu.
Jene, velice brzy jsme zjistili, e vysílání má své zvlátní kouzlo. U jen to, e na
telefonní lince jsou oba úèastníci sami (tedy  vìtinou), délka hovoru je omezena
(pøedevím financemi) a spojení je duplexní (tj. oba mohou mluvit najednou, take vlastnì
ani nemusí jeden druhého poslouchat). Na CB mì zpoèátku okovalo, kdy mi z nièeho nic
nìkdo cizí vstoupil do mého hovoru s manelkou, pøedstavil se, pro mne tehdy trochu
neobvyklým jménem Petr Kostelec, popøál mi krásný den a poradil mi, co e mám do toho
guláe dát, aby to mìlo øíz. Bylo to vak opravdu dobré, a tak jsem si postupnì zvykl øeit
kulináøské otázky v irím kolektivu. Manelka se zase nedopatøením dozvìdìla, kde pod
Bezdìzem rostou borùvky a jiné strategické informace. Syn se díky síbíèku nauèil, e je
tøeba napøed nechat maminku vypovídat a teprve potom jí sdìlit, e ten úkol napíe a veèer
 témìø se odnauèil skákat nìkomu do øeèi (na CB to toti nejde).
Párkrát jsem si moc krásnì popovídal o technice i o ivotì s Kalimerem Jièín. Kdy jsme
se pozdìji setkali, zjistil jsem, e mu není jetì ani sedmnáct let  na rádiu bych to urèitì
nepoznal. Od tìch dob u jsem si zvykl, a zdá se mi to moc dobré, e se partneøi do hovoru
na CB nevyhledávají podle vìku, barvy pleti, sociálního postavení, ani podle vzhledu, ale
èistì podle toho, jestli si mají co øíci.

Za témìø tøicet let, co jsem do Kopidlna jezdil, ani za est let, kdy jsme se sem z Prahy
pøestìhovali natrvalo, jsem se tu neseznámil ani se zlomkem toho poètu lidí, které jsem
poznal v prvních mìsících vysílání na síbíèku. Abychom se také vidìli, jezdíme do Holic,
lezeme na Kozákov a jiné kopce  zkrátka, nali jsme nové cíle pro rodinné výlety.
Pøi svých síbíèkáøských zaèátcích, ale i pozdìji pøi rozhovorech s ostatními, jsem stále
naráel na naprostý nedostatek informací jak o technice, tak pøedevím o provozu na CB
pásmu. Protoe jsem v technice doma, v útlém mládí jsem se snail stát radioamatérem
a mám mezi radioamatéry hodnì pøátel, ve jsem nakonec zvládl. Abych usnadnil zaèátky
také vem ostatním, vzal jsem si do hlavy, e o tom dám dohromady kníku. Ano, pøedstava
byla, e opravdu jenom dám dohromady, vdy tìch zkuenìjích je dost. Asi je  ale buï
nemají èas, nebo nechtìjí, nemohou, pøípadnì snad ani neumí napsat kníku. Trochu mì to
zaskoèilo, jene to u byla kníka o CB zaøazena do edièního plánu naeho nakladatelství.
Chvíli jsme uvaovali o novém vydání známé kníky pana Karamanolise. Ta vak je psána
pro nìmecké pomìry, je u místy trochu zastaralá a v neposlední øadì, snad díky ponìkud
neastnému pøekladu do èetiny, nemá mezi síbíèkáøi moc dobrou povìst. U u jsem se
smiøoval s tím, e budu muset celou kníku napsat sám, kdy jsem se dozvìdìl, e jakýsi
Medvìd Jièín, který snad nìkde uèí, má nìco rozpracováno. A tak jsem se mu ozval, slovo
dalo slovo, kníku jsem mu trochu pozpøevracel, nìco pøepsal a nìco doplnil  zkrátka
kníka je hotova. Pøi práci na ní jsme brzy pøili na to, e bude tìké zavdìèit se zároveò
zaèáteèníkùm i pokroèilým, technikùm i netechnikùm a navíc se vejít do stovky stránek.
Dopadlo to tak, e kníky budou dvì. Tu první, kterou právì dríte v ruce, jsme se snaili
zamìøit spí tak trochu k zaèáteèníkùm, bez velkých nárokù na technickou zdatnost ètenáøe,
který se zde má dozvìdìt ve, co potøebuje k výbìru, nákupu a instalaci své stanice.
Dostateènou pozornost vak vìnujeme také provozu na pásmu. Druhá kníka bude naopak
zamìøena hodnì technicky a kromì jiného pøinese také øadu návodù na výrobu rùzných
doplòkù a pøísluenství. Nevyhne se ani horkému tématu  úpravám stanièek. Je neoddiskutovatelné, e jakékoliv zásahy a úpravy na vysílací èásti jsou zakázány, ale je také
jasné, e se dìlají a budou dìlat. Soudíme, e bude lepí, kdy v pøipravované kníce
uvedeme podrobné informace o tom, co se dá vylepit a jak. Bude tam vak také jasnì
napsáno, na co nesahat a proè. To rozhodnì nadìlá mení kody, ne kdy kvete lidová
tvoøivost na základì toho, e jedna paní povídala...
Závìrem dìkuji Petrovi Vlachovi, za jeho neúnavnou práci s pøípravou materiálù pro
tuto knihu a také za to, e moc nebruèel, kdy jsem v jeho pùvodní kníce nenechal kámen
na kameni.
Kopidlno, èerven 1998

Daniel Meca
(alias Dan Kopidlno  2. kanál)

Na tomto místì by autoøi rádi podìkovali panu Vojtìchu Voráèkovi, OK1XVV
za jeho neúnavnou publikaèní èinnost v oboru CB techniky. Pøi shromaïování
podkladù pro tuto kníku jsme si uvìdomili, e je autorem naprosté vìtiny vech
èlánkù o CB v naich èasopisech.

A

Obsah

Obsah
1. Zaèínáme ................................................................................... 7

1.1 Co to je a jaký to má smysl? ................................................................ 7
1.2 Jak do toho? ........................................................................................ 10

2. Zákony a pøedpisy pro vysílání ............................................ 11

Generální povolení ...................................................................................... 11
Seznam schválených obèanských radiostanic k 29. 9. 1997 ............................. 16
Seznam oblastních odborù ÈTÚ ....................................................................... 21

Povolovací podmínky pro amatérské vysílací rádiové stanice ................ 22

3. Co je co .................................................................................... 27
3.1
3.2
3.3
3.4

Pamatujete si jetì? ............................................................................. 27
Princip radiostanice ............................................................................ 28
Standardní ovládací prvky ................................................................. 30
Nadstandardní ovládací prvky .......................................................... 32

4. Druhy radiostanic .................................................................. 35
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Ruèní radiostanice (ruèky) ................................................................. 35
Mobilní stanice (mobilky) ................................................................... 39
Stabilní radiostanice (stabilky) .......................................................... 41
Univerzální radiostanice ..................................................................... 41
Jak daleko se dovoláme ...................................................................... 42

5. Nutné pøísluenství ................................................................ 43

5.1 Antény .................................................................................................. 43
5.1.1 Ruèní antény ............................................................................................. 43
5.1.2 Mobilní antény ......................................................................................... 44
5.1.3 Základnové antény ................................................................................... 45
5.1.4 Speciální antény ....................................................................................... 48
5.1.5 Seøizování (ladìní) antény ........................................................................ 50
5.1.6 Umístìní antén .......................................................................................... 51
5.1.7 Ochrana pøed nebezpeèím atmosférické elektøiny ................................... 52

5.2 Koaxiální kabely ................................................................................. 53
5.3 Napájecí zdroje .................................................................................... 54
5.3.1 Síové zdroje ............................................................................................ 54
5.3.2 Elektrochemické zdroje ............................................................................ 56
5.3.3 Mechanické zdroje ................................................................................... 58
5.3.4 Zálohové zdroje ........................................................................................ 58

6. Dalí pøísluenství .................................................................. 59

6.1 Vnìjí reproduktory ........................................................................... 59
6.2 Zesilovaèe  PA .................................................................................... 60
6.3 Zesilovaèe vstupní ............................................................................... 60
5

Obsah

A

6.4 Zesilovaèe výkonu ............................................................................... 60
6.5 Selektivní volba ...................................................................................61
6.6 Pøídavné mikrofony ............................................................................ 64
6.7 Vox ........................................................................................................ 65
6.8 Kompresor ........................................................................................... 65
6.9 Mìøiè ÈSV (PSV nebo také SWR) .................................................... 65
6.10 Wattmetr .............................................................................................. 66
6.11 Laditelný pøizpùsobovací èlen ........................................................... 67
6.12 Rotátor ................................................................................................. 67
6.13 Konektory ............................................................................................ 68
6.14 Magnetický drák DV/PL .................................................................. 68
6.15 Pøepínaè CB/autorádio ....................................................................... 68
6.16 Packet radio ......................................................................................... 68
6.17 Náhradní díly ....................................................................................... 68

7. Vysílání a prùbìh spojení ...................................................... 69

7.1 Co se smí a co se nesmí ....................................................................... 69
7.2 Ruení ................................................................................................... 71
7.3 Názvy stanic ......................................................................................... 72
7.4 Jak zaèít ............................................................................................... 73
7.5 Navazování spojení ............................................................................. 73
7.6 Prùbìh spojení ..................................................................................... 75
7.7 Relátka ................................................................................................. 77
7.8 Opakovaèe ........................................................................................... 78
7.9 Expedice ............................................................................................... 78
7.10 Rozdìlení kanálù ................................................................................. 79
7.11 Report (urèení kvality spojení) .......................................................... 79
7.12 Zkratky a kódy .................................................................................... 80
7.13 Mapa .................................................................................................... 81
7.14 Stanièní deník ...................................................................................... 81
7.15 Kluby .................................................................................................... 82

8. íøení elektromagnetických vln ............................................ 83

8.1 Ionosféra .............................................................................................. 83
8.2 DX  dálková spojení .......................................................................... 86

9. Historie .................................................................................... 89
10. Pøílohy ..................................................................................... 91
11. Vìcný rejstøík ....................................................................... 101
12. Prezentace firem ................................................................... 102
6

