
Terminológia  

Rádio je všeobecný pojem pre bezdrôtovú komunikáciu 
a bližšie nešpecifikované zariadenie pri nej používané. 
V prenesenom zmysle je tiež používaný na všetko bezdrôtové 
vysielanie, často na označenie rozhlasového vysielania. 

Pre potreby tejto knihy budeme používať označenie:  

Prijímač pre zostavu slúžiacu iba pre príjem správ,  

Vysielač pre zostavu slúžiacu na odosielanie správ, rušenie 
protivníka a celkovo vyžiarenie elektromagnetickej energie, 

Transceiver pre zariadenie, v ktorom je prijímač aj vysielač 
zlúčený v jednom celku a obvykle má niektoré obvody 
spoločné, 

 Rádiostanica je zostava prijímača a vysielača  zložená zo 
samostatných prvkov, ale používaná ako jeden celok. 

Ako zostavu budeme uvažovať všetky potrebné komponenty, 
teda vlastný prijímač alebo vysielač, zdroj ale nie 
elektrocentrálu, antény slúchadlá, kľúč, mikrofón. 

Mobilné zariadenie je zariadenie, ktoré je nainštalované vo 
vozidle, ťahanom prívese, lietadle alebo lodi. Umožňuje 
prevádzku za presunu, alebo počas krátkych zastávok. 

Prenosné zariadenie je to, ktoré je prenášané vojakmi 
a umožňuje prevádzku za pochodu alebo počas krátkych 
zastávok. 

Stabilné, pevné zariadenie je inštalované na jednom mieste, 
spravidla v budove, bunkri, prípadne aj na poľnom stanovišti 
tak, že neumožňuje prevádzku za presunu. 



Linkové spojenie je spojenie kde sú pri komunikácii koncové 
stanice účastníkov prepojené kovovými vodičmi, prípadne 
kombináciou vodiča a zeme (pôdy, vody). 

Priamo zosilňujúci prijímač je prijímač, ktorý zosilňuje signál 
z antény až po detekciu (premenu na počuteľný signál) bez 
jeho transpozície. Bližšie bude princíp vysvetlený v časti 
o technologických východiskách. 

Spätnoväzobný prijímač je priamo zosilňujúci prijímač, 
používajúci kladnú spätnú väzbu na zvýšenie citlivosti 
a selektivity (schopnosti výberu požadovanej stanice). Bežne 
sa označuje typ kódom x-V-y , kde x je počet elektrónok pred 
detektorom, tieto zosilňujú prijímaný signál, V je detektor a y je 
počet elektrónok za detektorom, zosilňujúcich počuteľný signál 

 

Bloková schéma priamo zosilňujúceho prijímača 

Nepriamo zosilňujúci prijímač, superheterodyn alebo častejšie 
iba superhet, je prijímač, ktorý spracováva signál za pomoci 
jeho  transpozície na pomocný (medzifrekvenčný) signál ktorý 
je zosilňovaný a detekovaný. Vo vojenských prijímačoch býva 
aj záznejový oscilátor, ktorý slúži pre príjem A1 signálov. Môže 
byť nahradený detektorom s kladnou spätnou väzbou. 



 

Bloková schéma superhetu 

Vlnové pásma. V technických údajoch sa píše aj o typoch 
rádiostaníc z pohľadu rádiových vĺn. Základné rozdelenie 
postačujúce pre naše potreby je na dlhé vlny, DV 
s frekvenčným rozsahom 30 až 300 kHz čomu zodpovedá 
vlnová dĺžka 10 až 1 km. Stredné vlny, SV 0,3 až 3 MHz (1000 
až 100m), krátke vlny, KV 3 až 30 MHz (100 až 10 m) a veľmi 
krátke vlny, VKV frekvencie nad 30 MHz (kratšie ako 10m) 
v tej dobe cca do 300 MHz, koncom vojny až 10 GHz . Pritom 
rádiostanice pracujúce od 1,5 MHz sú často označované ako 
krátkovlnné a nemecká a ruská literatúra udáva často  ako 
VKV zariadenia tie, ktoré pracujú nad 25 MHz. Tým síce 
vznikajú určité nejasnosti, ale na praktické použitie to nemá 
vplyv, preto budeme používať zaradenie podľa výrobcu. 

Šírenie rádiových vĺn je významný prvok v používaní 
rádiozariadení.  V princípe nás zaujímajú tri druhy šírenia 
rádiových vĺn. Prvým je tzv. prízemná vlna, ktorá sa šíri po 
povrchu zeme, táto sa dobre uplatňuje pri dlhovlnných 
a stredovlnných staniciach. Čiastočne sa využíva aj na dolnom 
konci krátkovlnného pásma asi do 6 MHz, ale tu už  jej dosah 
aj pri veľkých výkonoch neprekračuje 100 km, bežne sa 
používala do 40 km. Druhým typom šírenia, využívaným 
u krátkovlnných zariadení je odrazená vlna od ionosféry. Táto 
umožňuje spojenie s malým výkonom aj na veľké vzdialenosti, 
s výkonom okolo 10 W je možné nadviazať spojenie až do 



2000 km. Jej nevýhodou je, že kritická frekvencia vhodná na 
odraz sa mení dennou, ročnou dobou, ale aj v rozsahu 11- 
ročného cyklu slnečných škvŕn. Preto rádiostanice využívajúce 
toto šírenie sa musia pomerne často prelaďovať. Posledným 
druhom je tzv. priama vlna, využíva sa pri práci v pásme veľmi 
krátkych vĺn. Umožňuje komunikáciu aj malými výkonmi na 
pomerne veľké vzdialenosti, ale iba pod podmienkou aspoň 
teoretickej viditeľnosti medzi komunikujúcimi bodmi. Prakticky 
sa nešíri za pohoria, veľké elektricky vodivé predmety ako sú 
hangáre a podobne. Samozrejme, tu neplatí presné 
rozdelenie, ale v hraničných rozsahoch frekvencií  je možné 
využívať aj šírenie zo susedných pásiem. Druh použitého 
šírenia je možné ovplyvniť aj použitou anténou.   

 

Zjednodušený nákres šírenia rádiových vĺn 

Situácia v rádiovom spojení pred vypuknutím druhej 
svetovej vojny a po jej vypuknutí 

Pred vypuknutím 2. Svetovej vojny bolo vo väčšine armád 
rádiové spojenie na nízkej úrovni. Hlavným spojovacím 
prostriedkom pozemných zložiek bolo linkové spojenie. Rádio 
sa používalo v letectve, lodnej službe a vo väčších mobilných 
jednotkách. Rádiové zariadenia boli považované iba za 
doplnok linkového spojenia. Pritom sa vychádzalo najmä zo 
skúseností 1. Svetovej vojny ktorá bola vojnou pozičnou. 
Spojenie s jednotkami v pohybe zabezpečovali hlavne spojky 



a kuriéri. Spojenie na nižších stupňoch nebolo často šifrované 
alebo kódované a ak áno, tak iba veľmi jednoduchými 
systémami. Zariadenia v tomto období boli elektricky 
jednoduché, ale na obsluhu relatívne náročné. Ich obsluhy 
začínali byť považované za určitú elitu.  

Technologické východiská 

Rádiové zariadenia na elektronickej báze, teda s použitím 
elektrónok sa začali v armádach používať až v polovici 
dvadsiatych rokov. Do tejto doby bolo ťažisko rádiového 
spojenia založené na iskrových vysielačoch, ktoré boli 
rozmerné, ťažké a hlavne mali malú účinnosť. Zvládnutím 
výroby elektrónok prišlo k ich zavádzaniu do armád. 
Elektrónky tejto doby sú nožičkovej konštrukcie, s priamym 
žeravením katódy, čo vyžadovalo napájanie žeravenia 
z batérie alebo častejšie akumulátoru. Tieto elektrónky sa 
prakticky nelíšili od civilných elektrónok a aj ich spoľahlivosť 
bola pomerne nízka. Trpeli otrasmi, nárazmi a tiež zmenami 
žeraviaceho napätia. Mechanická konštrukcia rádiozariadení 
bola bežne na drevených doskách, skrinky drevené a predný 
panel opäť drevený alebo z primitívnych izolantov ako je 
pertinax alebo ebonit. Stupnice boli dielikové, s použitím tzv. 
ciachovnej krivky, alebo tabuľky, vytváranej pre každý kus 
samostatne. Kondenzátory boli so vzduchovým dielektrikom, 
ak išlo o meniteľné, pevné kondenzátory boli v sľudovom 
alebo papierovom prevedení. Rezistory, častejšie známe pod 
nesprávnym názvom odpory (odpor je vlastnosť materiálu), 
boli vrstvové, najčastejšie tvorené nanesením grafitu na 
pertinax, neskôr aj na keramické tyčinky, alebo drôtové, 
vytvorené navinutím odporového drôtu na izolant. Meniteľné 
rezistory boli prakticky iba drôtové. Izolácia vodičov bola 
riešená textilnými trubičkami  impregnovanými včelím voskom, 
asfaltom alebo šelakom. Väčšina vodičov bola tuhých, tak aby 



mohli byť vedené vzduchom. Cievky vo vysokofrekvenčných 
obvodoch  boli výlučne vzduchové, vinuté na pertinaxových 
trubkách, až tesne pred vojnou sa začali aj vo 
vysokofrkvenčných obvodoch používať železové jadrá, čo boli 
kysličníky železa  spojené izolačnou hmotou, najčastejšie 
trolitulom (dnes známym ako styroflex) do podoby jadra ktoré 
sa skrutkovalo do kostry. Železové jadrá umožnili zmenšenie 
rozmerov cievok. V nízkofrekvenčných obvodoch boli so 
železným jadrom z tenkých oceľových plechov izolovaných 
papierom. Izolácia vodičov použitých na výrobu cievok 
a transformátorov bola opradením bavlnou alebo hodvábom, 
po zhotovení sa cievky pre vysokofrekvenčné obvody izolovali 
včelím voskom alebo šelakom, pre nízkofrekvenčné šelakom 
alebo asfaltom. 

 


