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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, v 

Prostějově) - 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 vstup do vestibulu 

Vstup do vestibulu z kolejiště 

1. nástupiště vlevo na konci (směr Kouty nad Desnou) 

2. nástupiště vlevo (směr Uničov) 

2. nástupiště vpravo (směr Zábřeh, Jeseník) 

3. nástupiště vlevo (směr Uničov) 

4. nástupiště vpravo (směr Zábřeh, Jeseník)  
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Centrum města 

TyfloCentrum Olomouc, regionální pracoviště Šumperk a 

oblastní odbočka SONS Šumperk, 8. května 22 (AOM) 

Hotel Grand, 17. listopadu 1 

Česká spořitelna, Hlavní třída 25 

Lékárna U Medvěda, Hlavní třída 

Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk, 28. října 1 

Úřad práce, kontaktní pracoviště Šumperk, M. R. Štefánika 20 

Lékařský dům, M. R. Štefánika 3 

Městský úřad, Jesenická 31, budova A 

Městský úřad, Jesenická 31, budova B 

BILLA, (Prodejna potravin PLUS), Lidická 50 

 

České pošty 

Pošta Šumperk 1, Gen. Svobody 13 

Pošta Šumperk 2, Jesenická 4 

Pošta Šumperk 4, Temenická 91 
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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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Křižovatky a přechody pro chodce s akustickou 

signalizací na dálkové ovládání 
  

Temenická x Langrova x Havlíčkova   křižovatka 

Ostatní světelné křižovatky a přechody pro chodce jsou 

doplněny stálou akustickou signalizací pro nevidomé bez 

nutnosti aktivace dálkovým ovladačem VPN. 

 

Železniční přejezdy s doplňkovou akustickou signalizací  
  

Přejezd za ulicí Průmyslová, zahrádky, za TDK (P4242) 

Přejezd ulice Zábřežská (směr Šumperk – Bludov) (P4244) 
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Bankomaty České spořitelny upraveny k ovládání 
s hlasovým výstupem 
  
Česká spořitelna, Hlavní třída 25, dostupnost nepřetržitě 

Obchodní dům KORZO, Dr. E. Beneše 5, dostupnost nepřetržitě 

Hruška, Temenická 3, dostupnost nepřetržitě 

Albert, Vřesová 11, dostupnost nepřetržitě 

 

Ovládání: konektor sluchátek vložíte do zdířky a postupujete dle 
pokynů hlasového výstupu. 
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Bankomaty ČSOB upraveny k ovládání s hlasovým 

výstupem 

  
ČSOB a Poštovní spořitelna, Hlavní třída 29, dostupnost 

nepřetržitě (2 bankomaty) 

Pasáž, Krátká 1, dostupnost nepřetržitě 

Kaufland, Vítězná 6, dostupnost 7:00 – 22:00 
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