
Desatero PMR vysílání 

 

1. Poslouchej 

Když zapneš vysílačku, prvně chvíli poslouchej. Tak zaslechneš během chvíle výzvy a vzniknou 

zajímavá spojení. Kdybys hned vysílal, hovořil, možná vlezeš někomu do hovoru. 

2. Neboj se šumu.  

Ticho je sice příjemné, ale někdy tím uniknou slabší hovory a zajímavá vzdálenější spojení. Pokud jsem 

sám v terénu, přírodě, nikoho šumem neruším. Všechny vysílačky umožňují „odskvelčovat“ neboli 

otevřít šumovou bránu. Najdi na své vysílačce funkci MONITOR nebo SQL=0, a podobně. Otevři 

šumovou bránu a buď tím, kdo opravdu slyší. Neprozváněj do kanálu, sám bys to nechtěl poslouchat. 

3. Když uslyšíš, dále poslouchej 

Ne všechno, co uslyšíš, stojí za to, abys odpověděl. Radši si to poslechni znovu. Na PMR je svolávací 

kanál č. 7, ale vyzkoušej i jiné. Neomezuj se na jeden kanál. Když posloucháš, nejdřív skenuj. Pokud to 

tvoje vysílačka umožní, skenuj s otevřenou šumovou bránou. Pokud ne, nevadí. Skenuj a poslouchej. 

Mívám zapnutý sken na vysílačkách i doma, když sedím u PC, a často zachytím zajímavé rozhovory 

nebo výzvy a mohu zkusit ihned odpovědět. 

4. Když uslyšíš výzvu, odpověz 

Pokud někdo dává výzvu, všeobecnou výzvu, výzvu na kanále, odpověz v pauze krátce a jasně: „Brejk!“ 

Můžeš přidat i svoji volačku: „Brejk, Kamil Líšeň!“ Potom zase poslouchej. 

5. Přijmi pozvání 

Pokud tě volající pozve: „Brejku, pojď,“ je to tvoje chvíle. Odpověz nejlépe volačkou, pokud jsi mimo 

domácí pozici, pak i místem vysílání: „Tady je Kamil Líšeň portejbl Bílá hora.“ 

6. Nebuď anonymní 

Pokud neslyšíš výzvy, zkus to sám: „Výzva na kanále, Kamil Líšeň portejbl Bílá hora, má někdo zájem 

o spojení?“ Představ se. Vždycky. Nebuď anonymní. Jsi v dobré společnosti a tam je vhodné se 

představit. Pokud uslyšíš anonymní nebo „nevhodné“ vysílání, ignoruj ho. Přijde jiná, lepší příležitost. 

Nekrm trolly! 

7. Předávej údaje protistraně 

Na PMR si s protistranou nejlépe prvně vyměňte údaje o volačce a místě vysílání, pokud znáte, tak také 

lokátor a slyšitelnost: „Kamil Líšeň portejbl Bílá hora lokátor JN89IF, slyším tě rádio 5.“ Potom obvykle 

následuje pozdravení a lze si povídat o čemkoli. Dodržuj slušné vyjadřování, poslouchá tě jistě i někdo 

další. Pokud by byl hovor delší, je vhodné uvolnit kanál č.7 pro další výzvy a domluvit se, že oba 

„půjdete“ – přeladíte třeba na kanál č.8 nebo jiný. Obvykle se však vymění jeden dva dotazy a hovor 

netrvá více než 1-2 minuty.  

8. Než promluvíš, dej pauzu 

Pokud už s někým mluvíš, nebuď jako uživatel mobilu. PMR je jiný svět. Dalším lidem musíš dát prostor. 

Když protistrana domluví, neodpovídej hned. Dej krátkou pauzu. Čekej, jestli se v pauze neozve brejk. 

Získáš tak spoustu nových spojení! A když Tě vysílání více nadchne: 

9. Využij akce, piš deníky, zapoj se do soutěží 

Vysílání na PMR je nejen komunikace, ale taky zábava, sport, soutěže, a tak piš deníky ze svého 

vysílání a dej je k dispozici druhým. Oni se s tebou taky podělí. Posílej deníky do soutěží. Viz např. web 

www.cbpmr.cz a najdeš tam další informace a možnosti a aktuální akce, kdo bude kde v ČR na kopci a 

na vysílačce v kolik hodin k dovolání. Ve stejný čas se můžeš zaposlouchat, využít to ke spojení… 

10. Dodržuj HAM Spirit 

Přestože nemáš „licenci“ a vysíláš na pásmu, které je pro každého, chovej se jako radioamatér 

profesionál. Dodržuj HAM Spirit. Nebuď sobec, dodržuj zákon (výkon max. 500 mW, integrovaná 

anténa...), pomáhej druhým, respektuj ostatní, pomoz použitím své vysílačky v krizových situacích, 

sdílej svoje zkušenosti, soutěž fair-play, podporuj přátelství a dobré vztahy mezi lidmi. 

http://www.cbpmr.cz/


Doporučené stránky (kde najdeš, čemu jsi tady nerozuměl): 

 

http://www.cbpmr.cz   (informace, chat, články, mapy, soutěže...) 

http://pmrcup.cbmonitor.cz  (PMR soutěž) 

https://pmr.vcechach.net (informace, blog, videa...) 

http://kopce.jdem.cz  (PMR soutěž) 

http://www.cbdx.cz  (informace, CB vysílání) 

https://www.vysilameradi.cz (informace o dalších pásmech a možnostech vysílání) 

 

Na poslední uvedené adrese webu najdeš první rady, jakou vysílačku si pořídit, dozvíš se něco 

o historii, a dalších způsobech, jak a na jakých pásmech se dá poslouchat a nebo i 

komunikovat. Bez radioamatérské licence lze totiž využívat i CB pásmo, které je sice známo 

jako automobilové, ale používá se i na zajímavou komunikaci ve městech a kdekoli. Existují 

pravidelné „kroužky“, kde například v Brně se dá ve středu, sobotu a neděli od 7 h většinou do 

8 h poslouchat i zapojit na kanále č.4 na CB – FM pásmu, začíná se meteorologickými 

zprávami a pokračují volně další témata. A odpoledne bývá volné kolečko na CB kanále 39. 

Je možné také využít sdílené kmitočty – jedná se o další volně použitelné kmitočty (s 

omezením výkonu). Zajímavé je také použití digitálních způsobů komunikace. O tom všem 

jsem se snažil udělat určitý přehled na onom webu www.vysilameradi.cz – využij to a přepošli 

to vše i dalším nadšencům – proto jsem to vše dělal. Plno fajn lidí nevysílá, protože vůbec neví 

jak, myslí si, že to je složité, že mohou jenom radioamatéři s koncesí, a to je velká škoda. 

Přepošlete a nebo vytiskněte jim i tyto informace, nebo se mi ozvěte a předvedeme si spolu 

vysílání přímo naživo! Jsem z Brna a občas jsem i v Praze… 

 

Vysílání nás baví a rádi uvítáme další slušné nadšence,  

abychom zkusili delší spojení a mohli sdílet zajímavé informace 

od počasí po tipy na výlety, nebo aktuální důležité informace v lokalitě… 

Přidejte se k nám a vysílejte nebo skenujte a poslouchejte také! 
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