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Ahoj a vítej,  

provozujeme síť kanálů VPM CZ postavených na platformě Zello PTT. Setkávají se zde nadšenci vysílání na PMR 

a CB stanicích, radioamatéři, kačeři, ženy v domácnosti, taxikáři, řidiči.  Hovoříme o všedních věcech a užíváme 

si možnost navázat nové kontakty a přátelství. Občas se bavíme i o vážných problémech a především si 

navzájem pomáháme, když je to potřeba. Každý nový uživatel je vítán a může se připojit na kanál VPM CZ CH1. 

 

Pokud ještě nemáš nainstalované Zello, což je 
aplikace kterou potřebuješ k tomu, abys s námi 
mohl/a mluvit použij QR kód 

 
 

Po naistalování aplikace Zello musíš provést 
jednoduchou registraci.  
 
POZOR! Uživatelské jméno (username) nelze později 
změnit a navíc se pod ním zobrazuješ všem uživatelům 
sítě, tak na to mysli. Uživatelské jméno může 
obsahovat tvoje jméno, volačku, přezdívku  
např. Jirka Praha nebo Jirka Praha * VPMCZNxx 
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 VPM CZ CH0  

 

Veřejně přístupný kanál pro všechny nadšence vysílání na analogových pásmech 
PMR/CB/UHF/VHF. Kanál slouží pro oznamování akcí typu závody, štafety, soutěže, 
portable. Současně slouží jako svolávací kanál pro domlouvání spojení a jako podpůrný 
kanál pro případ, kdy vám selže možnost spojení na analogu. Další komunikaci nad 
rámec oznámení prosím řešte přechodem na kanály VPM CZ CH5, VPM CZ CH6 a VPM 
CZ CH7.  

  

VPM CZ CH1  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Zde je vítán každý nový člen. 
Můžete zde hovořit o čem chcete, jen prosím dodržujte pravidla slušného chování. 
Kanál slouží jako svolávací kanál a kanál pro kratší diskuse (do 5 minut). Pro delší 
diskuse nebo skupinovou komunikaci prosím přecházejte na hovorové kanály VPM CZ 
CH5, VPM CZ CH6 a VPM CZ CH7. 

 

 

 



   

WWW.VYSILACKAPRESMOBIL.CZ 

 

 
VPM CZ CH2  

 

 

Uzavřený kanál.  Můžete zde hovořit o čem chcete, jen prosím dodržujte pravidla 
slušného chování. Kanál slouží zejména pro pravidelné relace tzv. kolečka a pro 
skupinovou komunikaci pro "trusted user" uživatele.  

Kanál je nastaven na režim "Zelect+" to znamená, že jako neověřený uživatel 
nemůžete poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři. Pro 
získání přístupu na kanál postupujte následovně: 

1. Přidejte si kanál do aplikace Zello 
2. Na kanálu se ozvěte moderátorovi a požádejte o schválení na "trusted user" 

Statistika bodového systému koleček na https://vpmcz.net/kolecka 

  

VPM CZ CH3  
 

 

Uzavřený kanál pouze pro členy s přiděleným identifikátorem VPMCZN ID. Kanál je 
nastaven na režim „Zelect+“ to znamená, že jako neověřený uživatel nemůže 
poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři.  
 
Pro získání přístupu na kanál postupujte následovně: 

1. Nejprve si přidejte kanál do aplikace Zello 
2. Požádejte si o přidělení identifikátoru VPMCZN 
3. Po zpracování a ověření žádosti se automaticky nastaví „trusted user“ 
4. Pokud se tak nestane, ozvěte se moderátorovi a požádejte o ruční schválení 

 

https://vpmcz.net/kolecka
https://vysilackapresmobil.cz/registrace-identifikatoru-vpmczn/


   

WWW.VYSILACKAPRESMOBIL.CZ 

 

 
VPM CZ CH4  

 

 

Uzavřený kanál pouze pro členy spolku Vysílačka přes mobil KLUB, z. s. Kanál je 
zabezpečen heslem a navíc je nastaven na režim „Zelect+“ to znamená, že jako 
neověřený uživatel nemůže poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze 
moderátoři.  
 

  

VPM CZ CH5  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Můžete zde hovořit o čem 
chcete, jen prosím dodržujte pravidla slušného chování. Kanál slouží pro delší diskuse 
nebo skupinovou komunikaci. Pro svolávání používejte prosím kanál VPM CZ CH1. Pro 
nerušenou komunikaci z ostatních kanálů doporučuji nastavit režim Sólo 
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 VPM CZ CH6  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Můžete zde hovořit o čem 
chcete, jen prosím dodržujte pravidla slušného chování. Kanál slouží pro delší diskuse 
nebo skupinovou komunikaci. Pro svolávání používejte prosím kanál VPM CZ CH1. Pro 
nerušenou komunikaci z ostatních kanálů doporučuji nastavit režim Sólo 

  

VPM CZ CH7  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Můžete zde hovořit o čem 
chcete, jen prosím dodržujte pravidla slušného chování. Kanál slouží pro delší diskuse 
nebo skupinovou komunikaci. Pro svolávání používejte prosím kanál VPM CZ CH1. Pro 
nerušenou komunikaci z ostatních kanálů doporučuji nastavit režim Sólo 

 

 

 



   

WWW.VYSILACKAPRESMOBIL.CZ 

 

 VPM CZ CH10  

 

Veřejně přístupný všem uživatelům aplikace Zello.  Digitální alternativa k PMR a CB 
kanálů 10. Sdílení dopravních informací ze silnic a dálnic. 

Kanál je aktivně moderovaný každý pracovní den od 7:00 do 19:00 hod. V uvedených časech 
moderátoři kanálů sbírají a předávají maximum možných informací o aktuální dopravní situaci na 
dálnicích a silnicích. Kanály je veřejně přístupné 24/7 a kdokoliv z vás může přispět také jakoukoliv 
informací o aktuální dopravní situaci. 

Pokud je na dopravním kanálu moderátor ve stavu "dostupný" i mimo uvedené časy nebo vás 
zajímá dopravní situace na konkrétní trase, dejte výzvu, pokusíme se vám dopravní info zjistit a 
sdělit. 

Hlavní moderátor kanálu: Kacerdaffy Praha 
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VPM CZ CB-Zello  

 

 

Uzavřený kanál pro vybrané členy s přístupem na crosslink CB reflektoru a Zello. 
Provozováno ve spolupráci s www.ok1ocb.cz. 
 
Přístup na kanál mají: 
1. Majitelé a provozovatelé CB hotspotů 
2. Aktivní uživatelé sítě hotspotů CB 
3. Členové spolku Vysílačka přes mobil KLUB z. s. 

 
Kanál je nastaven na režim "Zelect+" to znamená, že jako neověřený uživatel nemůže 
poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři.Pro získání 
přístupu na kanál postupujte následovně: 

1. Nejprve si přidejte kanál do aplikace Zello 
2. Vyplňte formulář žádosti o přístup na https://vpmcz.net/zadostcbzello 
3. Vyčkejte až se vám ozve na kanále VPM CZ CB-Zello moderátor, který vás "ověří" 

 Mapa CB hotspotů na https://www.cbhotspot.cz/mapa 
 Dashboard provozu hotspotů na https://www.cbhotspot.cz/dashboard 

  

  

  

 

 

 

 

https://ok1ocb.cz/
https://vpmcz.net/zadostcbzello
https://www.cbhotspot.cz/mapa
https://www.cbhotspot.cz/dashboard
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 VPM CZ Hello IT  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Hovoříme zde o HW/SW 
záležitostech, programování a bastlení. Řešíme různé vývojové platformy (Ardunio, 
Raspberry PI,…), digitální vysílání, SDR příjímače a v neposlední řadě i aplikaci Zello. V 
našem technickém kroužku se nejen dozvíte spoustu zajímavých informací, ale zároveň 
máte možnost se na nás obrátit s technickým dotazem. 
 

  

VPM CZ Prepperi  
 

 

Preppeři jsou lidé, kteří žijí normální životy a přitom přemýšlejí o tom, že svět nemusí 
být vždy jen bezpečné a příjemné místo pro život. I u nás v Česku existuje komunita lidí, 
kteří přemýšlí o tom, coby, kdyby. Preppers znamená být připraven a nebýt sám. 
 

Uzavřený kanál pouze pro vybrané členy. Kanál je nastaven na režim „Zelect+“ to 
znamená, že jako neověřený uživatel nemůžete poslouchat ani mluvit. Pokud 
zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři. Pro získání přístupu na kanál postupujte 
následovně: 

1. Nejprve si přidejte kanál do aplikace Zello 
2. Na kanálu se ozvěte moderátorovi a požádejte o schválení na "trusted user" 
3. V rámci vstupního hovoru s moderátorem bude nutné prokázat vaši příslušnost k 

prepperskému hnutí 
 

Uzavřená skupina na Band.us pro sdílení medií na band.us/@vpmczprepperi 
 

https://band.us/@vpmczprepperi
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VPM CZ Ano, šéfko!  

 

 

Uzavřený kanál. Nepravidelné diskuse a besedy o vaření. Sdílení receptů a fotografií 
pokrmů. 

Kanál je nastaven na režim "Zelect+" to znamená, že jako neověřený uživatel 
nemůžete poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři. Pro 
získání přístupu na kanál postupujte následovně: 

1. Přidejte si kanál do aplikace Zello 
4. Na kanálu se ozvěte moderátorovi a požádejte o schválení na "trusted user" 

Skupina na FB pro sdílení medií https://www.fb.com/groups/vpmczanosefko 

  

VPM CZ Meteo  

 

 
 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Kanál pro všechny, kteří se 
zajímají o počasí, pozorování bouřek a další význačné meteorologické události. Varování 
před výskytem nebezpečných jevů. Koordinace pomoci při odstraňování následků 
živelných událostí. 

 

 

https://www.fb.com/groups/vpmczanosefko
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 VPM CZ Pokec pro řidiče 
 

 

 
Uzavřený kanál.  Kanál kde si povídají řidiči na cestách. Kanál je v režimu 18+ let 
 
Kanál je nastaven na režim „Zelect+“ to znamená, že jako neověřený uživatel 
nemůžete poslouchat ani mluvit. Pokud zaklíčujete uslyší vás pouze moderátoři.  
 
Pro získání přístupu na kanál postupujte následovně: 

1. Přidejte si kanál do aplikace Zello 
2. Na kanálu se ozvěte moderátorovi a požádejte o schválení na „trusted user“ 

  

VPM CZ Doprava EU  

 

Veřejně přístupný kanál všem uživatelům aplikace Zello. Digitální alternativa k PMR a 
CB kanálů 10. Sdílení dopravních informací pro řidiče CZ/SK, kteří se pohybují v 
zahraničí. 
 
 

 

 

 

https://vpmcz.net/pokecproridice

