
VIS (varovný informační systém) Mobilní Rozhlas 
VIS (varovný informační systém) je představitelem bezdrátového rozhlasu a 
systému varování obyvatel 21. století. Umožňuje díky rychlému, 
spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, 
eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Zařízení 
je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění 
obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní 
operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním a je určen 
pro vytváření systémů pro malé obce, střední i velká města. Systém je 
modulární, takže se dá postupně rozšiřovat v závislosti na získávání 
finančních prostředků. Je možno ho integrovat do vyšších grafických 
nadstaveb společně s dalšími informačními systémy, kamerovými systémy, 
atd. 

Mobilní rozhlas je obecné označení pro chytrou komunikaci samospráv s 
občany, realizovanou především prostřednictvím mobilních telefonů. Tato 
komunikace využívá především push notifikace v aplikaci nebo emaily. Dále 
je možno zasílat SMS zprávy a krátké hlasové zprávy. 

VIS (varovný informační systém) umožňuje vytvářet systémy pro malé i 
větší obce. Tam je zejména oceňována možnost doplnění či nahrazení 
stávajícího drátového obecního rozhlasu, rychlost a snadnost instalace a v 
neposlední řadě i pořizovací cena. 
 
VIS (varovný informační systém) v aplikacích splňuje a často zcela nahrazuje 
doposud využívané funkce obecního rozhlasu a to s možností směřování 
hlášení do určitých lokalit a možností nastavení bezobslužných 
automatických časových hlášení. 
 
VIS (varovný informační systém) je představitelem bezdrátového rozhlasu a 
systému varování obyvatel 21. století. Umožňuje díky rychlému, 
spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, 
eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. 
Umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť i mobilní operátory. Systém 
používá moderní prvky s digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a 
autentičnost systému. 
 
VIS (varovný informační systém) v těchto městských aplikacích často vytváří 
nový fenomén – městský rozhlas, který zde v řadě případů doposud nebyl. 

Mobilní rozhlas aktuálně nabízí rozsáhlé webové rozhraní pro starosty, přes 
které mohou posílat prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu, SMS či 
hlasových zpráv svým občanům důležité informace, pozvánky na kulturní 
akce, akutní upozornění (upozornění na odstávky energií, čištění ulic), ale i 
anketní otázky či minireferenda. 
 
Samotná mobilní aplikace může plnit i funkci obecní nástěnky nebo 
turistického průvodce po okolí. Obsahuje i kontakty na první pomoc a díky 
integraci aplikace ZmapujTo přes ní lze hlásit problémy v okolí obce, 
například založení černé skládky. 
 
V některých obcích pomáhá Mobilní rozhlas dokonce při svolávání 
dobrovolných hasičů z výjezdu. 
 

 Krizové informace 
Povodňové nebezpečí 
Varování před výkyvy počasí 
Zhoršená smogová situace 
 

 Zprávy z obce  



V případě stávajícího veřejného rozhlasu splňuje současná kritéria, je 
možno na něj napojit stávající drátový rozhlas a to vše s možností 
směřování hlášení do určitých lokalit a možností nastavení bezobslužných 
automatických časových hlášení. VIS je představitelem bezdrátového 
rozhlasu a systému varování obyvatel 21. století. 
 
Díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv 
umožňuje: 
 
zachraňovat lidské životy 
eliminovat újmy na zdraví osob a zvířat 
snižovat materiální škody 
 
Poskytuje vstup přes telefonní a radiovou síť i mobilní operátory, vstupy a 
dálkový sběr dat (výška hladiny vodních toků, koncentrace škodlivin, 
meteorologické údaje, atd.). Na základě těchto údajů je schopen 
vygenerovat požadované informace. Systém používá moderní prvky s 
digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a autentičnost systému. 
 
VIS (varovný informační systém) přispívá k efektivnímu využití finančních 
prostředků z veřejných zdrojů, spojením možností bezdrátového rozhlasu a 
systému varování obyvatel v jeden celek. Zařízení je možno připojit na 
celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, popř. 
propojit s varovným systémem místních průmyslových podniků. 
 
Elektronická siréna slouží jako koncový prvek varování v jednotném systému 
varování a vyrozumění obyvatelstva (JSVV).  Je primárně určena pro 
varování a tísňové informování obyvatelstva v případě mimořádných situací 
a krizových stavů a pro řízení ochrany ohroženého obyvatelstva (např. 
ukrytí, evakuace, nouzového přežití, humanitární pomoci a dalších). 

Upozornění na odstávky vody 
Výpadky elektrické energie či plynu 
Změny úředních hodin institucí 
Uzavírky silnic 
Upozornění na termíny a povinnosti 
  

 Akce  
Pozvánky na kulturní, společenské i sportovní události v obci 
Pořádání zábavních akcí pro děti 
  

 Rozhlas 
Přepisy hlášení místního rozhlasu 
  

 Informace z knihovny 
Pozvánky na besedy 
Pořádání akcí pro děti 
  

 Zpětná vazba 
Odpovědi na referenda a ankety 
Názory občanů na dění v obci 
 
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas: 
Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z 
úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně 
jako rozcestník do dalších sekcí aplikace. Kromě novinek se také dozvíte, 
jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na 
zprávy, které Vám budeme posílat. 
Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad 
pochvaly i náměty na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, 
výmol na silnici, nesvítící lampu, zničenou lavičku nebo například sraženou 
zvěř, označit místo a odeslat. Kompetentní osoba se již postará o nápravu. 
Samozřejmě budeme rádi i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako 
povedenou rekonstrukci, opravený chodník nebo hezkou vánoční výzdobu. 



Tísňové linky: V aplikaci můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších 
tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí této 
funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro 
případ nenadálých událostí a nehod. Díky Tísňovým linkám budete mít pocit 
bezpečí, ať půjdete kamkoliv. 
Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, 
geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných 
aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů a tipy na nejzajímavější aktivity a 
výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací 
dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam 
vyrazit. 

Využití pro obec pouze pro krizovou komunikaci a vyrozumívání 
Využití pro obec pro veškerou komunikaci a informovanost obyvatel i 

mimo území obce 

Informovanost pouze lokálně, dle rozmístění a dosahu jednotlivých sirén 
(ampliónů) 

Informovanost nezávislá na pobytu v obci 
Instalovaná aplikace = informace kdekoliv, kde je připojení k internetu 

Náklady na vybudování systému + servisní poplatky. Realizace a spuštění 
jaro/léto 2020. 

Vstupní investice = poplatek za provoz systému. Dále dle počtu 
rozeslaných SMS zpráv. Smlouva na rok, pak se dále rozhodne. Realizace a 

spuštění skoro ihned. 

 


