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Bezdrátový obecní rozhlas

Bezdrátový obecní rozhlas slouží k pøenosu informací, aktualit a zpráv místního významu v obcích
a mìstech. Mimo standardních relací je urèen také ke komunikaci bìhem mimoøádných událostí (povodní, 
ekologických havárií, èi jiných událostí ohrožující zdraví a majetek obèanù).

Systém zabezpeèuje šíøení informací v obci bezdrátovým pøenosem obdobnì jako u klasického radiového 
vysílání z vysílaèe s pøíjmem venkovními a bytovými pøijímaèi. Obèan obdrží potøebné informace z reproduktorù 
instalovaných klasickým zpùsobem na ulici nebo pøímo do domu pomocí bytového pøijímaèe. Varianty venkovní
i bytové komunikace je možné mezi sebou vzájemnì kombinovat. Systém nevyžaduje drátové rozvody, což se 
projeví výraznou úsporou pøi instalaci a následnému servisu ozvuèení, zejména v odlehlých místních èástech 
a osadách. Dosah vysílání se podle èlenitosti terénu pohybuje od 3 do10 km a snadno pokryje i rozsáhlejší obce.

Systém je ovládán ústøednou, pøipojenou k vysílaèi s anténou. Ústøedna je uzpùsobena i k bezobslužnému 
provozování. Umožòuje èasovì naprogramovat vysílanou relaci až s týdenním pøedstihem a odvysílat ji 
v pøedvoleném èase automaticky, tj. bez pøítomnosti obsluhy na úøadì (veèerní hodiny, víkendy, svátky).

Ústøedna umožòuje vysílání selektivnì smìrovat až k 256 vybraným cílovým skupinám. Informace mohou být 
vysílány napø. hasièùm, policii, záchranné službì, èlenùm zastupitelstva, nebo je možnost hlásit pouze 
do vybraných místních èástí, aniž by byli rušeni ostatní posluchaèi, kterým není informace urèena nebo je pro nì 
neaktuální.

Celý systém bezdrátového rozhlasu je øešen jako modulová stavebnice, jejíž prvky lze vzájemnì kombinovat 
a rozšiøovat v závislosti na mìnící se  potøebì, èi podle výše investièních prostøedkù. Pokud je v obci funkèní drátový 
rozvod, lze ho s bezdrátovým rozhlasem úèelnì kombinovat. Napájení elektrickou energií lze pro pøípad výpadku 
veøejné rozvodné sítì zálohovat. Mimo bìžné odbavení vysílání z mikrofonu spojeného s ústøednou je možno 
hlasovou zprávu systémem BOR odvysílat též z ruèní radiostanice nebo z mobilního telefonu. 

Pøed instalací systému je nutno v lokalitì provést rekognoskaci terénu a zkušební mìøení. Výsledek je 
zpracován do technicko-ekonomické studie, jež specifikuje možnost výstavby systému, upøesòuje podmínky 
výstavby a obsahuje kalkulaci ceny.

Použitá technologie je schválena jako koncový prvek Jednotného sytému varování a vyrozumìní 
obyvatelstva (JSVV) a dokáže plnì nahradit tzv. mluvící sirény.



Ústøedna v PC verzi

Venkovní ozvuèení

Bytový pøijímaè

Ústøedna s digitálním záznamníkem

Popis a funkce jednotlivých èástí BOR

Ústøedna v PC verzi je dodávána v podobì softwaru „Rozhlasová 
ústøedna 2000”, který je možné nainstalovat do stávajícího nebo do novì 
dodaného osobního poèítaèe.  

Základ systému BOR tvoøí vysílací èást sestávající z ústøedny, vysílaèe, 
antény a propojovacích kabelù. Ústøedny nabízíme ve tøech základních 
variantách:

Ústøedna pro pøímé hlášení je jednodušší a levnìjší varianta. 
Lze k ní pøipojit mikrofon, audio vìž nebo jiný zdroj zvukového signálu. 
Hlášení je možno adresovat až k šestnácti vybraným cílovým skupinám 
(zastupitelé, hasièi, do místních èástí, osad...).

Ústøedna s digitálním záznamníkem má oproti ústøednì pro pøímé 
hlášení navíc zabudován digitální záznamník zvuku. Digitální záznamník 
umožòuje uložit nahrávku, rozdìlit ji na úseky a naprogramovat jejich 
odvysílání v intervalu až jednoho týdne. Nabídka cílových skupin, 
k nimž je možno vysílání odbavit, je zvýšena na 256. Jednu ze skupin je 
možno použít pro dálkové zapnutí poplašné sirény, pøípadnì pro jakákoliv 
jiná návìstní zaøízení.

Vysílací zaøízení je možno doplnit o další doplòková zaøízení:
- pøevadìè pro pøevod signálu do obcí s èlenitým horským terénem,
- GSM bránu k hlášení z mobilního telefonu,
- spínací jednotku k ovládání stávajícího drátového rozhlasu nebo jeho 

sekcí a dalších doplòkových zaøízení.

Pøijímací zaøízení je možno realizovat dvìma zpùsoby

Venkovní ozvuèení
sestává z pøijímaèe, zesilovaèe a z tlakových reproduktorù pro jednotlivá 
ozvuèovací místa liší. Maximální poèet je 6 reproduktorù v jednom místì.

Bytové pøijímaèe
Bytový pøijímaè je koncovým prvkem systému BOR, který je urèen 
pro ozvuèení malometrážních vnitøních prostor. Je aktivován spouštìcím 
signálem pøi zahájení vysílání, po ukonèení relace se automaticky vypíná. 
Pøijímaè má možnost nastavení volby pro selektivní výbìr skupin 
posluchaèù.
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