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Tato kníka volnì navazuje na mimoøádnì úspìný titul Nebojte se CB,
který jsme vydali v loòském roce. Tentokrát je vak zamìøena pøevánì technicky. V prvním dílu naleznete kapitolu o mìøení na CB, ve které je kromì
jiného návod na amatérskou stavbu kombinovaného mìøièe ÈSV, fáze a výkonu. V kapitole o selektivních volbách se dozvíte mnoho zajímavého o konstrukci a pouívání selektiv, najdete zde øadu tipù pro jejich bezproblémové a efektivní pouívání, podrobné ukázky vestavby selektiv a nìkteré údaje pro vlastní
konstrukèní èinnost. Následuje pár zajímavostí o vyuívání CB na jízdním kole.
Problematika digitálního pøenosu dat na CB je zde jen struènì nastínìna 
podrobné informace, návody na stavbu modemu a zkuenosti z provozu Packet
Radia se pøipravují do druhého dílu kníky. Po informaci o poèítaèových programech pro práci s lokátory následuje ponìkud netradièní kapitola  51 pùvodních kreslených vtipù s tématikou CB. Nakonec se mùete seznámit se
stanovami právì zakládané asociace klubù CB a na praktickém pøíkladu se
dozvíte jak zaloit vlastní klub.
V podobném duchu bude i dalí díl této kníky, který vás opìt zahrne spoustou uiteèných informací a návodù.
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Pøedmluva
Rok se s rokem seel a já tady sedím nad svou dalí kníkou pro síbíèkáøe. Moc mì
potìilo, e pøedchozí kníka Nebojte se CB, kterou jsme napsali s pøítelem Medvìdem
Jièín, mìla v øadách síbíèkáøù (a nejen tam) tak velký úspìch. Tím víc jsem se tìil, jak
pro vás s nìkolika dalími síbíèkáøi sepíeme dalí volné pokraèování. Sehnal jsem si odborníky na rùzná témata, dohodl co kdo napíe, a spokojenì jsem èekal na jejich pøíspìvky. Jak myslíte, e to dopadlo? Ano, bé je správnì  jetì tøi mìsíce pøed pøedáním do
tisku jsem nemìl ani èárku. Trochu jsem znervóznìl a pro vechny pøípady jsem zaèal
psát sám. Dobøe jsem udìlal. Pøily toti dovolené, vichni se nìkam rozjeli, take to nakonec u lepí nebylo. Abych nekøivdil  Brouèek Jabloneèek dodal svùj pøíspìvek vèas
a v poøádku. Terminátor Pardubice jetì pøed svým náhlým odjezdem do Kosova prosedìl
pár nocí u poèítaèe a sepisoval a sepisoval...  jene to stejnì celé nestihl. Velice slunì se
omluvil, a zmizel.
Zbyl mi tedy jen jediný, pomìrnì spolehlivý autor  já sám. Natìstí mám dnes u
docela rozsáhlý archiv nápadù, námìtù a konstrukcí. Zalovil jsem v nìm, povytahoval ze
skøíní rùzné vlastní konstrukce, nìco jsem jetì rychle odzkouel, pak jsem si vypùjèil
digitální fotoaparát a nìco jsem i nakreslil. V koneèné fázi jsem sedìl pár týdnù u poèítaèe bezmála 24 hodin dennì (kdy ani to nestaèilo, pøidal jsem jetì noc)  a výsledek
máte pøed sebou. Vzhledem k tomu, e zajímavých témat a novinek kolem síbíèek je
v poslední dobì víc ne dost, take by se ve do pùvodnì plánovaného rozsahu kníky ani
nevelo, dohodl jsem s nakladatelstvím, e udìláme kníky sice trochu tenèí (alespoò to
lépe stihnu), ale budou dvì, take toho ve výsledku bude pro vás více.

Jistì jste si vimli, e se pøi té pøíleitosti zmìnil také název kníky. Místo pùvodnì
ohláeného CB pro pokroèilé máte v ruce CB pro mazáky. To bylo tak. Název minulé
kníky Nebojte se CB snad není patný, ale jasnì naznaèuje, e to je nìco pro zaèáteèníky. Byla sice koncipována tak, aby se v ní i úplný zaèáteèník neztratil, ale zdaleka nebyla jen pro zaèáteèníky. Jenome  ta lidská jeitnost! Øada pøátel mi kníku pochválila,
ale vìtina si jí nekoupila, alespoò se k tomu nepøiznali. Oni toti nejsou pøece ádní zaèáteèníci. Veøejné ètení, nedejboe dokonce snad i její nákup by je poníil. (Nedìlám si
úplnì legraci  tak nìjak to bylo.) Proto mi vedoucí nakladatelství navrhl nynìjí název,
i kdy pùvodnì tam ti mazáci byli v uvozovkách. Já jsem byl vak toho názoru, e vìtina z vás je mazáky bez uvozovek. (Prosím nezamìòovat s, na první pohled podobným
výrazem mazavka, èi dokonce s výrazem pro gumáka.)
Máte tedy pøed sebou CB pro mazáky 1, a to proto, e bude jetì CB pro mazáky 2
(doufám, e tu druhou zvládnu do jarního setkání síbíèkáøù v Holicích). V prvním dílu
najdete tedy zákonitì jen nìkterá z pùvodnì slibovaných témat. Nìkterá jsou tady jen nauknuta a vrátím se k nim jetì podrobnì v druhém dílu (napø. Packet Radio). Co najdete
v tomto dílu, to u tu psát nemusím. V pøítím dílu bude pøedevím to slíbené podrobné
povídání o Packet Radiu, vèetnì nìjakých návodù na modem a mnoha dùleitých informací k provozu, dále návody na jednoduché napájecí zdroje pro CB, nabíjeèky akumulátorù, pár námìtù na výrobu a instalaci antén (mnohdy dost neobvyklých), nìco o ochranì
proti úèinku blesku, návody na rùzné pøizpùsobovací èleny a dalí doplòky. V kapitole
o principech vysílaèù a pøijímaèù se mimo jiné dozvíte, co a jak lze na stanici vylepit, na
co radìji nesahat a proè. I tentokrát dojde na trochu humoru, mj. se seznámíte se Sedmilháøi a Cimrmanology.
Kdy jsme u toho humoru. Doufám, e pøijmete s pochopením pomìrnì neobvyklé zaøazení kreslených vtipù do technické kníky a úmyslnì znaènì odlehèený tón textu. My síbíèkáøi pøeci nejsme ádní morousové. Alespoò na setkáních bývá legrace víc ne dost.
Závìrem jetì výzva. Kdo by mìl èím pøispìt do druhého dílu této kníky, ozvìte se
mi prosím na tel. (0433) 95 339, nebo na e-mail daniel.meca@atlas.cz. Dìkuji.
Kopidlno, èervenec 1999

Daniel Meca
(alias Dan Kopidlno  2. kanál)

Dìkuji vem, kteøí se radou, námìtem èi skutkem spolupodíleli na vzniku této
kníky, zvlá pak panu uèiteli Rutovi z Kopidlna, který pozornì zkontroloval text
a odstranil nìkteré do nebe volající pravopisné chyby (snad aby to radìji mùj syn
ani neèetl), dále paní Viktorii Vlachové, která bleskovì nakreslila tak roztomilé
obrázky k mým vtipùm, redakcím odborných èasopisù, které mi umonily pøevzít
nìkteré obrázky a v neposlední øadì také své rodinì, která se dokázala vyrovnat
s tím, e táta místo dovolené sedìl celé dny a noci doma a byl pøi tom duchem
nìkde zcela jinde.

A

Obsah

Obsah
Pøedmluva ...................................................................................... 3
Obsah .............................................................................................. 5
Mìøení ............................................................................................. 7
Co budeme mìøit ............................................................................................. 7
Náhradní zátì .................................................................................................8
Stavba mìøièe ÈSV ......................................................................................... 9
Nastavení a ocejchování mìøièe ÈSV ................................................................... 15
Mìøiè ÈSV na bázi odporového mùstku ............................................................... 16
Mìøení ÈSV .......................................................................................................... 19
Úvahy o vlivu ÈSV a útlumu kabelu .................................................................... 22

Wattmetr ........................................................................................................ 23
Fázomìr ......................................................................................................... 24
Rùzné indikátory ........................................................................................... 26

Selektivní volby ............................................................................ 27
Postup pøi odstranìní AM z Dragon SY101: .............................................. 49
Postup montáe selektivy Smart Eco do Dragon SY101: .......................... 52
Tabulky pro naprogramování pamìtí Smart Eco ...................................... 56
Zajímavá a cenovì pøístupná selektiva ....................................................... 57
K selektivní volbì v GIANTu (z Internetu CB ternberk): ....................... 63
Katalogové listy dekodéru DTMF ............................................................... 64

CB na jízdním kole ...................................................................... 75
Proè kolo a CB stanice .................................................................................. 76
Obdivuhodná Brouèkiáda ..................................................................................... 79

Digitální pøenos dat na CB ......................................................... 81
Dodatek è. 2 ke generálnímu povolení GP-09/1995 .................................... 82
Co to je Packet Radio .................................................................................... 83
Co je zapotøebí k provozu PR ...................................................................... 84
Dalí zdroje informací o Packet Radiu ........................................................ 84
Literatura ............................................................................................................... 84
Internet .................................................................................................................. 84

Urèování lokátorù pomocí PC .................................................... 85
5

CB pro mazáky

A

Trocha humoru ............................................................................ 89
Zakládání klubù......................................................................... 115
Stanovy Èeské asociace klubù CB ............................................................. 115
Ukázková ádost o registraci klubu ........................................................... 120

Rejstøík ....................................................................................... 121
Dalí informace .......................................................................... 122
Odborné èasopisy ........................................................................................ 122
Knihy nakladatelství BEN  technická literatura .................................... 124
Kde nás najdete ................................................................................................... 127
Pár slov o nás ...................................................................................................... 128

6

