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Povelový vysílač pro nevidomé VPN 01 a VPN 02 

  

Povelový vysílač se šesti tlačítky slouží nevidomým jako 

kompenzační pomůcka k dálkovému ovládání akustických 

orientačních a informačních zařízení po celé ČR (VPN 02 v celé 

EU). Povely jsou vysílány rádiovým signálem o frekvenci 86,790 

MHz po stisknutí tlačítek 1 až 6. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna 

hmatná značka. 

Funkce tlačítek: 

TL 1: Aktivuje akustické a orientační hlasové majáčky - trylky a 

základní hlasové fráze. Inteligentní zastávky (v Olomouci) - trylky 

a názvy zastávek. 

TL 2: Aktivuje orientační hlasové majáčky - doplňkové rozšiřující 

hlasové fráze. Eskalátory - trylky a hlasové fráze o chodu 

eskalátorů. Inteligentní zastávky (v Olomouci) - informace o 

spojích.  

TL 3: Aktivuje vnější reproduktory vozidel MHD - hlášení čísla linky 

a směru jízdy. 

TL 4: Aktivuje ve vozidlech MHD signál řidiči - nástup nevidomého. 

Otevírání dveří v pražském metru a u vybraných dveří železničních 

souprav řady CityElefant a Regionova, případně dalších. 
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TL 5: Aktivuje akustickou signalizaci na přechodech pro chodce 

a  doplňkovou akustickou signalizaci železničních přejezdů 

na křížení železnice s pěší komunikací. Přeruší hlasový výstup 

elektronických informačních zařízení (odjezdové tabule 

dopravců). 

TL 6: Aktivuje elektronická informační zařízení s hlasovým 

výstupem (vybrané odjezdové tabule dopravců). 
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Orientační hlasové majáčky 

 

Vlakové nádraží 

  

Hlavní vchod do budovy 

Vestibul, mezinárodní pokladna, vpravo 

Vestibul, přístup k nástupištím  

Vstup do vestibulu z 1. nástupiště 

  

Vstupy do starého (centrálního) podchodu: 

1. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Praha, Ostrava 

2. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Praha, Ostrava 

2. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

3. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Praha, Ostrava 

3. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

4. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Praha, Ostrava 

4. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

  

Vstupy do nového podchodu vlevo  

1. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Praha, Ostrava 

1. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

2. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 
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3. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

4. nástupiště, vstup do podchodu ze směru Břeclav 

 

Autobusové nádraží 

  

První nástupiště, vchod do čekárny 

Čtvrté nástupiště, uprostřed v místě pro přecházení  

 

Centrum města 

  

TyfloCentrum Olomouc, regionální středisko Přerov a SONS 

Přerov, Jaselská 6 

Pošta Přerov 2, Kratochvílova 4 

Úřad práce, kontaktní pracoviště Přerov, Žerotínovo nám. 21 

ČSOB, Kratochvílova 5 

Obchodní galerie Přerov, vstup z ul. Čechova 

Obchodní galerie Přerov, vstup z ul. Šířava 

Obchodní galerie Přerov, majáčky na eskalátorech 
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Budovy magistrátu 

  

Magistrát města Přerova, Hlavní budova magistrátu, Bratrská 34 

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních dávek, Smetanova 7 

Magistrát města Přerova, Odbor majetku, Blahoslavova 3 

Magistrát města Přerova, kancelář primátora a náměstků 

primátora, nám. T. G. Masaryka 2 

Magistrát města Přerova, budova Emosu, nám. T. G. Masaryka 

16 

Magistrát města Přerova, Matrika, Horní nám. 10 

 

Další hlasové majáčky 

  

Městská knihovna Přerov, Velká Dlážka 44 

Plavecký areál Teplo Přerov, Kopaniny 2 

Policie České republiky, U Výstaviště 18 

Pošta Přerov 4, Tyršova 4, Předmostí 

Pošta Přerov 5, Trávník 29 
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Vysvětlivky: 

Orientační hlasové majáčky lze aktivovat na vzdálenost 20 až 50 

metrů. Po aktivaci nejdříve zazní jeden ze tří trylků: Trylek „I-Á“ 

běžný u úrovňových vstupů, trylek „BRLM“ před schodištěm 

(do  podchodu, před budovou) a trylek „GONG“ zazní 

na  eskalátorech. Poté následuje hlasová fráze. 
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Elektronická informační zařízení s hlasovým výstupem 
  

Odjezdové panely s hlasovým výstupem na vlakovém nádraží 

  

Hlasovými výstupy disponují hlavní odjezdový panel u schodiště 

do podchodu a vybrané panely odjezdů na jednotlivých 

nástupištích: 

1. Hlavní odjezdový panel u vstupu do starého (centrálního) 
podchodu 

2. Panel odjezdů na 1. nástupišti vlevo (směr Břeclav) 

3. Panel odjezdů na 2. nástupišti vlevo (směr Břeclav) 

4. Panel odjezdů na 3. nástupišti vlevo (směr Břeclav) 

5. Panel odjezdů na 4. nástupišti vlevo (směr Břeclav) 

6. Panel odjezdů na konci 1. nástupiště vlevo za vstupem 
do nového podchodu pro nástupiště 1A a 1B 

 
Ovládání: 
Hlasový výstup zmíněných elektronických odjezdových panelů 
aktivujete na dálkovém ovladači VPN číslicí 6. Nejdříve zazní 
specifický melodický trylek, který se označuje jako trylek 
„INFOSYSTÉM“. U hlavního panelu odjezdů hlasový výstup čte 
řádky pouze na levém panelu, tzn. 6 spojů. 
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Přečte: číslo vlaku, směr (cílová stanice), čas odjezdu, číslo 
nástupiště, příp. zpoždění spoje. Nečte průběžné zastávky. Na 
závěr se ozve tlumený zvuk typu „CVAK“. Tím se hlasový výstup 
vypne.  
Na nástupištních panelech přečte kromě zobrazených informací 
také číslo koleje. Pokud na panelech žádné informace nejsou, 
ozve se pouze tlumený zvuk „CVAK“. 
Na hlavním panelu je možné hlasový výstup přerušit číslicí 5. Pro 
zopakování přerušeného řádku stisknete opět číslici 5. Pro 
pokračování zmáčknete číslici 6.  
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Křižovatky a přechody pro chodce s akustickou 

signalizací  
  

Veškeré světelné křižovatky a přechody pro chodce jsou 

doplněny stálou akustickou signalizací pro nevidomé bez 

nutnosti aktivace dálkovým ovladačem VPN. 

 
 

Bankomaty České spořitelny upraveny k ovládání 
s hlasovým výstupem 
  
Česká spořitelna, a. s., Palackého 16, dostupnost nepřetržitě 
(2  bankomaty) 
Česká spořitelna, a. s., OC Galerie Přerov, Čechova 26, 
dostupnost nepřetržitě (2 bankomaty)  
TESCO, Kojetínská 10, dostupnost denně 6:00-22:00 
ALBERT, Denisova 11, dostupnost nepřetržitě 
 
 

Bankomaty ČSOB upraveny k ovládání s hlasovým 
výstupem 
  
ČSOB, Čechova 4, dostupnost nepřetržitě (2 bankomaty) 
ČSOB, Kratochvílova 5, dostupnost nepřetržitě (2 bankomaty)  
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Česká pošta, Husova 2, dostupnost nepřetržitě 
Nemocnice, Dvořákova 75, dostupnost nepřetržitě 
Kaufland, Želatovská 42, dostupnost denně 7:00-22:00 
 

Ovládání: konektor sluchátek vložíte do zdířky a postupujete dle 
pokynů hlasového výstupu. 
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TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., I. P. Pavlova 69, 779 00 Olomouc 
Vypracoval: Mgr. Petr Bradáč 
Rok vydání: 2018 
Aktualizace: 01/2020 
 
 
Seznam akustických prvků byl vyroben v rámci projektu „Vytváření bezbariérového 
prostředí pro osoby se zrakovým postižením na Střední Moravě“ za přispění prostředků 
státního rozpočtu  ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

    
 


