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1. Úvod 

Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Karlovy Vary (dále jen VO) je tvořeno souborem 
technických zařízení, které tvoří samostatný funkční celek a slouží k osvětlení veřejných komunikací, 
prostranství nebo objektů. 

 

Tyto standardy pro VO stanovují základní podmínky pro jeho provoz, rekonstrukci, obnovu a 
výstavbu. Jsou závazným předpisem pro projektanty, investory a zhotovitele, jak navrhovat, 
projektovat a realizovat stavby veřejného osvětlení v městě nebo jak postupovat při dotčení stávajícího 
zařízení VO a vstupují v platnost dnem předání na jednotlivé odbory magistrátu města Karlovy Vary, 
nejpozději od 1.6.2018.  

Platnost a závaznost technických standardů na území města je stanoven usnesením MR města  č.                
ze dne ………………….. 

a) Cílem standardů je: 
 

- u nového zařízení definovat postup výstavby a použitý materiál s cílem zajistit kompatibilitu  
se stávajícím zařízením a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho připojením ke stávajícímu VO;  
-   u zásahů do stávajícího zařízení VO zajistit jednotný postup při provádění prací a při opětném 
uvedení VO do provozu;  
- zabezpečit jednotný postup a podmínky zásahů do VO s ohledem na probíhající obnovu VO 
ve městě Karlovy Vary 
- zajistit používání prověřených prvků, materiálů a postupů a na základě odborných znalostí a 
zkušeností správce VO (dále jen správce) stanovit jednoznačné požadavky na postupy a provedení 
staveb VO tak, aby následně předané zařízení VO bylo hospodárně provozováno, vykazovalo vysoké 
užitné hodnoty a v provozu dosáhlo maximální životnosti.  
 
b) Vymezení platnosti  

 
- Standardy platí pro VO na území města od 1.7.2018 do odvolání. 
- Standardy platí i pro VO, které ke stávajícímu zařízení bude připojeno a následně předáno do 

vlastnictví města 
 

2. Řešení osvětlení přechodů pro chodce  
 

Řešení problematiky přídavného osvětlení přechodů pro chodce v ČSN EN 132 01-2 Osvětlení 
pozemních komunikací - Část 2: Požadavky  

Účelem místního osvětlení přechodů je upozornit řidiče motorových vozidel na přítomnost 
přechodu pro chodce a osvětlit chodce na a u přechodu. Typ přídavných svítidel a jejich umístění a 
orientace vůči přechodu pro chodce má být zvolen tak, aby bylo dosaženo pozitivního kontrastu a 
zároveň, aby nedošlo k nadměrnému oslnění řidičů. Jedním z  řešení je umístění svítidel v malé 
vzdálenosti před přechodem z pohledu řidičů přijíždějících motorových vozidel tak, aby chodce 
osvětlovala ze směru přijíždějících vozidel. Svislá osvětlenost chodců musí být výrazně vyšší než 
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vodorovná osvětlenost přilehlé komunikace zajištěná běžnou osvětlovací soustavou komunikace. V 
oblastech na obou koncích přechodu, kde chodci čekají před vstupem do jízdního pásu, je také nutno 
zajistit dostatečnou osvětlenost. Osvětlení omezené na oblast přechodu pro chodce a na úzký pás 
kolem něj vyvolává divadelní efekt, který pomáhá upoutat pozornost.  

 
Svislá osvětlenost v oblasti přechodu pro chodce se volí na základě jasu komunikace (pozadí) viz 

tabulka 1 – Udržovaná průměrná svislá osvětlenost. Svítidla nesmí být v menší výšce, než jsou 4 m nad 
vozovkou (při zachování průjezdného prostoru). 
Pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechodem v úrovni předepsané normou ČSN EN 
13201-2 v délce závislé na povolené rychlosti. Tato délka, měřená v ose pozemní komunikace od osy 
přechodu, je v každém směru nejméně:  
 
- 50 m pro dovolenou rychlost nejvýše 30 km/h, 
- 100 m pro dovolenou rychlost vyšší než 30 km/h, ale nepřesahující 50 km/h, 
- 150 m pro dovolenou rychlost vyšší než 50 km/h. 
 

Průměrná udržovaná vodorovná osvětlenost vozovky v úseku základního prostoru nemá být 
vyšší než trojnásobek průměrné udržované svislé osvětlenosti základního prostoru. 
Vylučuje se současný provoz přisvětlení přechodu a dopravních knoflíků. Svítící dopravní knoflíky je 
možné používat za dne, a nikoliv po setmění, kdy je aktivní přisvětlení chodců, chodníků před vstupem 
do vozovky. 
 

Požadavkem standardů je, aby osvětlení přechodů fungovalo nezávisle na veřejném osvětlení a 
to zejména při soumraku, před zapnutím veřejného osvětlení a ihned následně po jeho vypnutí. Toto 
musí být umožněno řídící jednotkou zapínacího místa (gateway), která musí umožňovat spínání více 
výstupů nezávisle na sobě a to na základě stanoveného časového režimu nebo na základě indikace a 
nastavení soumrakového čidla 
 

 
Tabulka 1 – Udržovaná průměrná svislá osvětlenost 
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3. Svítidla – konstrukční a designové řešení 
 

c) Požadavky na silniční a uliční svítidla 
 
Světelný zdroj:   LED 
Příkon:    v rozsahu 10 W – 120 W 
Teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K a 5 000 K 
Doporučená výška svítidla 6 m – 12 m 
Obrázek svítidla, doporučený tvar svítidla: 
 

 

 

 

 

Tab. 13: Technické parametry silničních svítidel 

Parametr silničních svítidel Požadavek 
Celý korpus svítidla Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití 
Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla IP66 a vyšší 
Mechanická odolnost celého svítidla IK09 a vyšší 
Difuzor svítidla Tvrzené sklo 

Přístup do tělesa svítidla 

Bez použití nástrojů. Po otevření svítidla, musí být obě 
části stále v pevném spojení, aby při servisováni 
svítidel nedošlo k pádu žádné z nich. Po otevření 
svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému 
předřadníku a svorkovnici. 

Vnitřní části svítidla 
Optická a elektrická část svítidla musí být vzájemně 
oddělena, aby nebylo možné na LED při montáži 
svítidla znečistit.  

Možnosti instalace svítidla Vertikálně i horizontálně 
Náklon svítidla Při montáži na výložník i na dřík:  - 15 ° až + 15 ° 
Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i 
plnou funkčnost. 

Minimálně 5 let 

Životnost svítidla musí být min. 100 000 h 
Životnost 100 000 h, L90B10 - pokles světelného toku 
svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel. 

Optické charakteristiky svítidla 
Svítidlo musí být ve variantách alespoň 7 různých 
optických charakteristik.  

Světelný zdroj svítidla Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. 
Teplota okolí v provozu svítidla -40°C až + 35°C 
Třída ochrany svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I  
Index podání barev CRI neboli Ra >70 

Teplota chromatičnosti dle typu komunikace 
3 000 K ± 10% 
4 000 K ± 10% 
5 000 K ± 10% 
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Parametr silničních svítidel Požadavek 
Minimální účinnost LED svítidla 110 lm/W (při 4 000 K) 
Množství světla vyzařující do horní poloroviny ULOR = 0% 

Barvy svítidla 
Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice 
RAL (RXXXX) nebo AKZO 

Předřadník svítidla 

Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní 
ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o 
hodnotě nejméně 6 kV. LED zdroje musí být vybaveny 
teplotní ochranou proti přehřátí.  

CLO, autonomní noční stmívání 
Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a 
autonomním nočním stmíváním. 

Technické provedení svítidla 
Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít 
žebrování, kde by se mohli usadit jakékoliv nečistoty. 
Zároveň není možné použít aktivní chlazení. 

Váha svítidla Svítidlo musí vážit maximálně 12 kg. 

Komunikace svítidla se serverem 
Svítidlo je jedinečným nosným prvkem síťové 
komunikační infrastruktury. Musí být možnost 
vybavit svítidlo NEMA socketem 

SMART technologie 
Možnost integrace kamery do svítidla (ve spodní 
části) 

Svítidlo musí splňovat tyto normy CE (prohlášení o shodě) 
 
 
 
 

d) Požadavky na parková svítidla 
 
Světelný zdroj:   LED 
Příkon:    v rozsahu 10 W – 80 W 
Teplota chromatičnosti: 3 000 K, 4 000 K 
Doporučená výška svítidla 4 m – 6 m 
 
 
Obrázek svítidla, doporučený tvar svítidla: 
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Tab. 14: Technické parametry parkových svítidel 

 
Parametr parkových svítidel Požadavek 
Celý korpus svítidla Hliník - vyrobený technologií vysokotlakého lití 
Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla IP65 a vyšší 
Mechanická odolnost celého svítidla IK08 a vyšší 
Difuzor svítidla Tepelně tvrzené sklo 

Vnitřní části svítidla 
Optická a elektrická část svítidla musí být vzájemně 
oddělena, aby nebylo možné na LED při montáži 
svítidla znečistit.  

Záruka na svítidlo a to na všechny jeho součásti i 
plnou funkčnost. 

Minimálně 5 let 

Životnost svítidla musí být min. 80 000 h 
Životnost 80 000 h, L90B10 - pokles světelného toku 
svítidla maximálně o 10% pro 10% svítidel. 

Optické charakteristiky svítidla 
Svítidlo musí být ve variantách alespoň 7 různých 
optických charakteristik.  

Světelný zdroj svítidla Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. 
Teplota okolí v provozu svítidla -20°C až + 35°C 
Třída ochrany svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I 
Index podání barev CRI neboli Ra >70 

Teplota chromatičnosti dle typu komunikace 
3 000 K ± 10% 
4 000 K ± 10% 

Minimální účinnost LED svítidla 100 lm/W (při 4 000 K) 
Množství světla vyzařující do horní poloroviny ULOR = 0% 

Barvy svítidla 
Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice 
RAL (RXXXX) nebo AKZO 

Předřadník svítidla 

Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní 
ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o 
hodnotě nejméně 6 kV. LED zdroje musí být vybaveny 
teplotní ochranou proti přehřátí.  

CLO, autonomní noční stmívání 
Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a 
autonomním nočním stmíváním. 

Technické provedení svítidla 
Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré úhly a nesmí mít 
žebrování, kde by se mohli usadit jakékoliv nečistoty. 
Zároveň není možné použít aktivní chlazení. 

Váha svítidla Svítidlo musí vážit maximálně 12 kg. 

Komunikace svítidla se serverem 
Svítidlo je jedinečným nosným prvkem síťové 
komunikační infrastruktury. Musí být možnost 
vybavit svítidlo NEMA socketem 

Svítidlo musí splňovat tyto normy CE (prohlášení o shodě) 
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e) Požadavky na architekturní a historická svítidla 
 
U stávajících historických a architekturních svítidel bude provedena výměna pouze světelného zdroje 
a řízení světelného zdroje. 
 
Výměna světelného zdroje: 
 
Světelný zdroj:   LED 
Světelný tok zdroje  cca 3 000 – 7 000 lm 
Teplota chromatičnosti: 2 700 - 3 000 K 
 
 

Podle způsobu použití bude LED diodový světelný zdroj se skleněnou symetrickou nebo 
asymetrickou optikou. Toto uspořádání snižuje možnost oslnění a lucerna proto není osazena 
refraktorem jako při použití sodíkové, nebo CDM výbojky. Odstranění refraktoru umožňuje lépe využít 
světelný tok zdroje a zvýšit tak osvětlenost komunikace.  

Nad světelným zdrojem, jsou vyvedeny chladiče LED diod, a je zde také umístěn napájecí 
spínaný zdroj s připojovací svorkovnicí.   
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4. Stožáry – konstrukční a designové řešení 
 
Provedení 

 povrchová úprava – žárové zinkování 
 spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a 

elektropříslušenství 
 min. rozměry dvířek 85 x 350 mm, uzamykatelné šroubem „velké D“ v provedení nerez nebo 

mosaz 
 ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven 2x otvor pro průchod kabelů 
 spodní část stožáru (část v zemi) bude opatřena antikorozní úpravou nebo v místě vetknutí 

bude stožár zesílen manžetou 
 
 
 
Použití dle výšky: 
 

min. 4 m pouze do těžko přístupných míst jako jsou schodiště, srázy, kde obtížně 
lze zabezpečit pracoviště pro práci ve výškách 

5 m na pěší komunikace, parky, kde nelze vjet s montážní plošinou 
6 – 12 m  ostatní komunikace, kde lze montážní práce se svítidlem provádět 

pomocí vysokozdvižné pracovní plošiny   
  
 
Použití dle typu: 
 
Všechny nové stožáry budou bezpaticové. 
 
Paticové stožáry lze použít pouze v případě doplnění stožáru do řady stávajících stožárů paticových, 
pro zachování jednotného vzhledu. 
Paticové stožáry lze také použít v případě, kdy bude třeba více místa v prostoru svorkovnice pro 
instalaci dalšího zařízení. 
Použití paticových stožárů bude schváleno správcem VO. 
 

hraněné hlavní komunikace, kde je zvýšené riziko dopravní nehody  
stožáry jsou konstruovány tak, aby po nárazu se nezlomily, ale pouze 
zdeformovali, významně snižují  

kulaté dvoustupňové pouze do výšky 4m, použití svítidla bez výložníku 
kulaté třístupňové standardní použití 

 
 
Použití dle materiálu: 
 

ocelové standardní použití 
hliníkové pro dekorativní účely sestavy stožáru, svítidla a ozdobných prvků 
umělohmotné, plastové pouze do výšky 5 m 
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Stožáry kulaté – stupňovité 

 

  pouze pro výšku 4m     pro výšky 5 – 10 m 
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pro výšku 8 – 12 m  
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5. Rozvaděče - zapínací body  
 
 
Provedení 

 univerzální použití pro vestavbu do fasády, pilířku nebo jako samostatně stojící skříň na soklu 
 min. krytí IP 44 / 20 
 elektroměrová část musí odpovídat připojovacím podmínkám dodavatele el. energie 
 v každém nově instalovaném nebo rekonstruovaném rozvaděči bude počítáno s volným 

prostorem min. 40 x 40 x 28 cm pro instalaci řídícího systému 
 rozvaděč vybaven vnitřním osvětlením ovládaným vypínačem 
 v každém rozvaděči bude instalovaná zásuvka 230V napojená přes proudový chránič 
 dveře rozvaděče budou na veřejně přístupných místech opatřeny antiplakátovým nátěrem 
 jištění vývodových směrů bude pojistkovými odpínači na DIN lištu 
 každý kabelový vývod bude opatřen kabelovým štítkem s popisem umístění prvního stožáru a 

jeho identifikační číslo 
 rozvaděč bude vybaven schématem napájení celé sítě VO, které napájí 

 
 
 
Použití dle materiálu: 
 

ocelové standardní použití v místech, kde je vhodná vyšší mechanická 
odolnost 

nerezové provedení v agresivním prostředí, např. při umístění ve vzdálenosti do 3m od 
silnice nebo s předpokladem blízkého kontaktu se vzrostlou zelení 

umělohmotné, plastové standardní použití a musí být odolné vůči UV záření 
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6. Řídící systém pro V0 
 
Systém by měl být navázán na centralizovaný systém s decentralizovanou instalací řešen třívrstvou 
architekturou, kde na první úrovni jsou jednotlivé ovládací (řídicí) prvky VO. Na druhé úrovni budou 
umístěny data koncentrátory ovládající jednotlivé větve VO, které budou mít svoji inteligenci a budou 
umístěny v rozvaděčích veřejného osvětlení pod trvalým napájením. Třetí úroveň je nadstavbový 
systém centralizovaného systému pro řízení nejen VO, ale i dalších systémů s přesahem dalších funkcí 
přesahující funkce VO s možností rozšíření o další funkcionality Smartcity. 
 
Na druhé vrstvě architektury se nachází řídicího jednotka ve formě data koncentrátoru umístěná 
v rozvaděči veřejného osvětlení, který bude mít za úlohou řízení komunikační infrastruktury lokálních 
uzlů (řídících jednotek jednotlivých světelných bodů) a zároveň bude tvořit připojení na centrální 
systém. Komunikace musí být obousměrná, tedy směrem od centrálního systému směrem ke 
světelným bodům (řídící signály), i směrem od světelného bodu k centrálnímu systému (měřené 
veličiny a stavové signály). 
 
Pro zajištění dostatečné redistribuce informací a decentralizovaného přístupu může komunikace 
zároveň probíhat v rámci sítě mezi jednotlivými světelnými body. Základní úlohou data koncentrátoru 
bude vyhodnocování vstupů (čas, měřené veličiny o intenzitě provozu, pohybu, apod.) a nastavování 
intenzity osvětlení. Tato řídící funkcionalita může byt přesunutá na samotné uzly, anebo na centrální 
systém (v případě dostatečné robustní komunikační infrastruktury). Podmínkou však je zabezpečení 
individuálního spínání světelných bodů, což umožní poskytnutí nepřetržitého napájení v rámci města 
pro jiné služby poskytované v rámci koncepce Smart City. 
 
Koncepce řídicího systému musí být navržen tak, aby byla zajištěna následující funkcionalita: 

 Dostatečně rychlá oboustrannou komunikaci mezi centrálním systémem a lokálními uzly pro 
zabezpečení real-time monitorování a řízení veřejného osvětlení,  

 Interoperabilitu a otevřenost komunikační infrastruktury pro použití v rámci jiných systémů a 
podsystémů městské samosprávy (připojení senzorů pro parkování, odvoz odpadu, kamerový 
systém apod.), 

 Nepřetržité napájení svorkovnic světelných bodů, které umožní vznik dalších služeb (napájení 
informačních tabulí, reklam, nabíjecích stanic, apod.). 

 Využití sloupů VO pro další subsystémy a systémy pro napájení senzorů po celý den bez osvitu 
za dne a současně možnosti dynamické regulace v závislosti na počasí a dopravní situaci na 
vybraných komunikacích. 
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6.1 Architektura řídicího systému veřejného osvětleni 
 
V rámci architektury dochází k předávání informací jednotlivými DK pro řízení jednotlivých částí: 
 

1. Vlastní řídicí jednotka ve sloupu VO – zodpovídá za komunikaci na rozhraní svítidlo a data 
koncentrátor. Ve svítidle je příslušný datový komunikátor pro ovládání světla obsahující řízení 
a diagnostiku světelného zdroje, 

2. Data koncentrátor – zodpovídá za komunikaci v rámci lokální sítě a řídí osvětlení vymezené 
geografické oblasti, současně obsahuje řídicí a spínací části pro výkonové ovlivňovaní 
světelného zdroje, 

3. Centrální systém – zodpovídá za řízení celé osvětlovací soustavy. 
 
 

 
 
 
 
6.1.1 První úroveň - řídicí jednotka VO  
 
Hlavní úlohou každého uzlu je přímé řízení světelného zdroje (světla). Pro řízení uzel využívá vlastní 
logiku, data z lokálních senzorů a řídící signály z datakoncentrátoru a z centrálního systému. Uzel proto 
musí být schopný zabezpečit plnění základní funkce veřejného osvětlení i při výpadku komunikace s 
jinými prvky sítě (senzory, datakoncentrátor, centrální systém). 
 
Řídicí jednotka na VO musí obsahovat následující funkčnosti: 

 Přímé připojení na svítidlo prostřednictvím lokálního rozhraní, 
 Přímé připojení do lokální sítě, nebo do rozsáhlejší sítě, 
 Možnost dálkové synchronizace času prostřednictvím centrálního systému, 
 Možnost dálkové parametrizace systému uzlů, 
 Automatické rozpoznání nefunkčnosti světla, nebo pokusu o neoprávněný přístup k svítidlu a 

následné reportování daného stavu centrálnímu systému, 
 Stupeň ochrany vůči povětrnostním vlivům jako je vlhkost nebo prach, 
 Šifrovanou komunikaci autentifikaci a autorizaci ve vztahu k lokální nebo rozsáhlejší síti. 

1. úroveň - VO 

2. úroveň - DK 

3. úroveň - CŘ 
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Technické parametry řídicí (ovládací) jednotky ve sloupu VO: 

 Jednotka musí komunikovat formou IoT v bezlicenčním pásmu 868 MHz pro zajištění 
obousměrné komunikace v dostatečném výkonu na druhou úroveň řídicí jednotky u dalšího 
sloupu VO 

 Jednotky by měly umožnit tvorbu MESH sítí 
 Teplotní požadavky jsou -28 až +70°C 
 Umožnit 62 kanálů v bez licenčním ISM pásmu 
 Automatické sestavení sítě pro až 240 bodů v síti pro jeden koordinátor (datakoncentrátor) 
 Šifrování AES 128 bitů, přístup pomocí 16ti znakového hesla 
 Ovládání světla prostřednictvím DALI rozhraní 
 připojení jednotky ke svítidlu pomocí NEMA socketu  

 
 

6.1.2 Druhá úroveň – data koncentrátor 
 
Data koncentrátor (DK) představuje centrální uzel definované sítě a větve VO. DK je připojená k 
centrálnímu systému prostřednictvím rozsáhlé sítě a zároveň tvoří a řídí celou lokální síť s jednotlivými 
připojenými uzly na první úrovni.  
 
Mezi základní úlohy DK patří: 

 Řízení nebo zprostředkování vzájemné komunikace mezi jednotlivými uzly anebo senzory, 
případně jinými zařízeními Smart City, 

 Zprostředkování komunikace mezi centrálním systémem a jednotlivými světly VO, senzory 
anebo jinými zařízeními Smart City připojenými do lokální sítě, 

 Správa přístupů dané větve VO či několika větví sdružených v zapínacím místě, 
 Adresovatelnost jednotlivých připojených zařízení do sítě VO, 
 Vyhodnocování a reportování případných výpadků v komunikaci s VO, 
 Vyhodnocování a reportování neoprávněných přístupů do sítě, otevření rozvaděče, případně 

jiných nebezpečných situací včetně odběru energie. 
DK obsahuje vlastní řídící logiku pro vyhodnocování podmínek na úrovni pokryté oblasti a řízení skupiny 
VO. 
 
Technické parametry data koncentrátoru v rozvaděči pro několik větví VO: 
 

 Jednotka musí umožňovat komunikace s centrálou prostřednictvím GPRS,/3G/LTE podle typu 
přenášených data a jejich množství 

 Platforma data koncentrátoru by měla být na bázi embedded PC s vlastním operačním 
systémem 

 Jednotka by měla mít implementovaný HW watchdog kvůli přesnější diagnostice  
 Systém by měl umožňovat alespoň 12 vstupů, 8 výstupů, 2 vstupy pro měření teploty, 2 vstupy 

pro měření napětí, vstup pro elektroměr se sériovým rozhraním RS485/422 nebo RS232 
(komunikace protokolem ModBUS), USB, CAN, Ethernet, I2C sběrnice pro možnost komunikace 
s dalšími jednotkami, vstup pro soumrakový senzor, SIM slot, microSD, SMA konektor pro 
připojení externí antény 

 Volně rozšiřitelné digitální vstupy a výstupy prostřednictvím přídavného IO modulu 
 Zatížení spínacích výstupů – max. 50V, 2A 
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 Spínat jednotlivé výstupy dle definovaného kalendáře 
 Zapínaní a vypínání hlavního stykače včetně dohledu a dohledu nad jističi 
 Ovládání na úrovni jednotlivých větví, volitelné. 
 LED indikace provozního stavu  
 Zdroj napájení s modulem UPS 12VDC 
 Bezpečnostní hlídání vstupu do rozváděče, odemknutí vstupu například pomocí RFID chipu 

nebo IR rozhraní 
 Teplotní požadavky jsou -28 až +70°C 

 
 

6.1.3 Třetí úroveň Centrální systém (řízení) 
 
 Centrální systém představuje hlavní monitorovací a řídící prvek celé infrastruktury. Integruje 
data o stavu veřejného osvětlení, poskytuje rozhraní pro dispečink, umožňuje řízení osvětlovací 
soustavy a pro třetí strany poskytuje otevřené integrační rozhraní. Z technickoprovozního hlediska se 
požaduje decentralizovaný řídicí systém s možností využití některých centralizovaných funkcí. 
Adresovatelnost svítidel musí být plně decentralizovaná, jde o zásadní podmínku. Konkrétnější 
požadavky na svítidla jsou uvedeny v části technických požadavků na prvky osvětlovací soustavy. 
 
Centrální systém musí obsahovat následující funkcionality: 

 Kompletní databáze světelných bodů a podporných prvků s podrobnými údaji o stavu, 
geografické poloze, vlastnostech a historii úkonů vykonaných na světelném bodě, anebo 
prvku,  

 Interaktivní GUI pro online monitorování světelných bodů (uzlů), 
 Tabulkový výpis historie stavu světelných bodů (uzlů) včetně grafů a možnosti exportu dat 
 Možnost individuální, hromadné, či skupinové parametrizace jednotlivých uzlů 
 Otevřené komunikační rozhraní  pro další systémy/aplikace (dispečerský systém, Smart City 

systém …) a systémy třetích stran 
 Zabezpečení přístupu do systému jen oprávněným osobám pomocí autentifikace a řízení 

přístupu na základě uživatelských rolí, 
 Šifrovaná komunikace ve vztahu ke světelným bodům VO, DK (centrálním prvkem 

inteligentního zapínacího místa) a jiným systémem/aplikacím, 
 Externí adresovatelnost jednotlivých připojených zařízení do sítě VO 
 Aplikační/síťové rozhraní pro komunikaci do/z zařízení třetích stran připojených na 

infrastrukturu veřejného osvětleni. 
 Umožnění dynamické funkce řízení VO na základě pokročilých algoritmů 
 Kompletní správu systému nejen VO ale možnost rozšíření o další subsystémy jako je 

parkovaní, apod. 
 Možnost připojení dalších systémů 
 Komunikační protokol musí být otevřený a umožňovat napojení svítidel více výrobců při 

zachovaní všech funkcí 
 Umožnit připojení dalších senzorů a subsystémů 
 Komunikační infrastruktury by měla využívat pro komunikaci převáženě bezdrátovou 

komunikaci se zabezpečeným přenosem dat v daném objemu a rychlostí včetně zajištěné 
zpětné informace o stavu svítidla do centrálního systému 
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Technické parametry centrální nadstavby: 

 Aplikace by měla fungovat na principu server-klient, kde server bude zajišťovat komunikaci s 
připojenými zařízeními - jejich monitoring a řízení a připojeným klientům bude poskytovat 
rozhraní pro dohled a ovládání. 

 Zabezpečení aplikace by mělo splňovat současné standardy zabezpečení (SSL) 
 pro zajištění vysoké míry dostupnosti aplikace by uživatelské rozhraní mělo být 

implementováno jako webový klient dostupný z běžných webových prohlížečů a 
optimalizovaný pro mobilní zařízení (smartphone, tablet) 

 Serverovovou část aplikace by mělo být možné provozovat pod virtualizační platformou i na 
dedikovaném HW 

 Serverová část aplikace by měla být univerzální ve smyslu možnosti spuštění pod operačním 
systémem Windows i Linux 

 Serverová část aplikace by měla obsahovat databázi pro uchovávání historických dat 
 Aplikace musí umožňovat škálovatelnost dle počtu připojených zařízení a předpokládaného 

počtu klientů 
Aplikace by měla podporovat provoz v HA režimu (redundance, hot standby,...) 

 Základní systémové požadavky na serverovou část aplikace by neměly přesáhnout 4GB RAM, 
Intel E5 2GHz nebo ekvivalentní, 100GB HDD, 100 

 Dalšími předpokládanými parametry HW jsou: podpora 64b OS, síťová konektivita 1xEthernet 
100/1000Mbps 

 
 

6.2 Řízení a komunikace rozhraní na jednotlivých úrovních architektury 
 
Rozhraní musí být na úrovni komunikace: 

 Rozhraní  řídící jednotka VO – DK 
 Rozhraní datakoncentrátor – centrální systém 

 
Rozhraní na úrovni řídící jednotka VO – data koncentrátor 
Rozhraní umožňuje přenos řídícího signálu z řídící jednotky do vlastního svítidla VO, který bude 
zabezpečovat.  

 Zapnutí/vypnutí světelného zdroje 
 Plynulou anebo krokovou regulaci výkonu v rozsahu 10 – 100% nominálního výkonu 

světelného zdroje. V případě krokové regulace, nesmí velikost kroku přesahovat 10% 
nominálního výkonu svítidla.  

 
 K rozhraní musí být dostupná dokumentace popisující jeho funkčnost a přístup k němu. 
Rozhraní musí být všeobecně uznávané a musí podporovat připojeni zařízení různých výrobců. Pro 
tento účel se požaduje, aby rozhraní bolo postavené na mezinárodním standardu (IEEE, IEC, CEN, 
apod.), příkladem je použití protokolu DALLI. Je nutné zajistit bezpečné rozhraní datovou bezpečností 
na rozhraní použitím šifrováním.  
Lokální síť zpravidla pokrývá určitou geografickou oblast a zabezpečuje vzájemnou komunikaci 
jednotlivých světelných bodů v rámci dané oblasti, a jejich napojení na rozsáhlou síť prostřednictvím 
DK. Lokální sítě zároveň musí zabezpečit dostupnost konektivity v okruhu min. 100 m od řízených 
světelných bodů. Lokální sítě zároveň mohou představovat kombinaci různých technologií s využitím i 
IoT. Lokální síť je možné označovat jako nízko-datovou, z pravidla slouží na přenos malého objemu dát 
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(rádiově, desítky kB), požadovaná je však vysoká rychlost pro zabezpečení real-time monitorovaní a 
řízení veřejného osvětleni s obousměrným přenosem. 
 
Komunikační rozhraní musí splňovat požadavky: 

 Rozhraní musí být všeobecně uznávané, resp. musí být postavené na mezinárodním standardu 
(IEEE, IEC, CEN, apod.), anebo nesmí být chráněná komerčními licencemi a musí být volné 
zpřístupněné kompletní dokumentace. V případě využití nestandardizovaných řešení musí 
provozovatel případným zájemcům zprostředkovat i prodej komunikačních modulů. 

 Síť musí umožňovat nenáročné připojeni jiných zařízení a senzorů třetích stran a zabezpečit 
komunikaci mezi nimi. Kromě vzájemné komunikace musí umožňovat rozhraní na komunikaci 
se vzdálenými centrálními systémy třetích stran, 

 Síť musí být adresovatelná a musí umožnit současné připojeni minimálně 500 individuálních 
zařízení v geografické oblasti jednoho rozvaděče veřejného osvětleni, 

 Komunikace koncových zařízení se sítí musí byt energeticky nenáročná a musí umožňovat 
vícerou obojsměrnou komunikaci se sítí pro standardní bateriové napájení, 

 Síť musí umožnit přenos blížící se real-time komunikaci pro signalizační a řídící signály. Pro 
tento účel musí síť zabezpečit latenci přenosu radiového signálu mezi geograficky sousedícími 
zařízeními max. 50ms a celkový přenos řídící informace mezi těmito body nesmí trvat déle než 
500ms. Pro přenos signalizačních anebo řídících informací do/z řídícího centra je potřebné 
dosáhnout odezvu do 1 minuty pro správu s velikostí 8 bytů, 

 Datová bezpečnost musí splňovat požadavky důvěrnosti, autorizace, integrity a 
nepopiratelnosti. Existence lokální sítě není podmínkou pro realizaci řídicího systému 
veřejného osvětleni. Při prokázaní zabezpečeni plné funkcionality a ekonomické výhodnosti 
mohou být jednotlivé uzly připojené přímo na rozsáhlou síť (např. LTE). 

 
 
Rozhraní na úrovni data koncentrátor- centrální systém 
 
Rozsáhlá síť zabezpečuje propojení mezi distribuovanými jednotkami DK a centrálním systémem. Tato 
síť představuje vysokorychlostní připojení např. LTE, optikar, apod. Při budování rozsáhlé síť je možné 
využít dostupné internetové připojení. Komunikace mezi DK a centrálním systémem musí být proto 
zabezpečená použitím VPN apod. 
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6.3 Základní technická data 
  
Řídící jednotka 

 Embedded PC Colibri VF61 
 OS Linux  
 HW watchdog 
 Roční spínací hodiny 
 Externí jasové čidlo 
 GSM modul HUAWEI ME909u 
 SMA konektor pro externí GSM anténu 
 4 x analogový vstup (2 x vstup pro měření teploty, 2 x vstup pro měření napětí) 
 12 x digitální vstup (5 – 30V) 
 4 x spínací výstup pro ovládání sekcí (max. 50V, 2A) 
 Možnost rozšíření vstupů a výstupů prostřednictvím další přídavné IO jednotky 
 Napájecí napětí 12 V DC  
 Sběrnice/rozhraní: 2 x USB, 2 x RS485, 2 x RS232, 2 x Ethernet, I2C / LCD, Touchscreen, 

MicroSD, Line-Out, Line-In, Mic 
 Provozní teplota -20 až +50° C 
 Krytí IP30 
 Rozměry 205 x 105 x 55 mm 

  
Spínací jednotka 

 Řídící jednotka 
 IO jednotka  
 Podružný elektroměr ZPA ED310R 
 Hlavní jistič 
 Pomocná relé 12 V 
 Stykače sekcí (až 12 vývodů) 
 Jističe vývodů s pomocnými kontakty 
 Svorkovnice vývodů 
 Napájecí zdroj s UPS modulem 
 Záložní AKU 12V; 7,2 Ah 
 Externí čidlo jasu 
 Magnetický kontakt 
 Bezpečnostní modul s IR rozhraním 
 Provozní teplota -20 až +50° C 
 Krytí IP44 
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Popis 
Řídící jednotka RVO - ZM je systém sloužící pro dálkové ovládání a monitorování provozu veřejného 
osvětlení (VO). Jádro zapínacího místa tvoří řídící jednotka s vlastním operačním systémem a 
obslužným programem. Řídící jednotka disponuje komunikačními rozhraními (USB, Ethernet, RS485, 
RS232, I2C) umožňujícími připojení podružného měřícího elektroměru nebo více elektroměrů a další 
periferie. Dále má také analogové a digitální vstupy a spínací výstupy. V základní konfiguraci může 
zapínací bod ovládat 4 samostatné sekce. Prostřednictvím sériového rozhraní lze rozšířit řídící jednotku 
o další IO jednotku a tím navýšit počet ovládaných sekcí na 10. V řídící jednotce jsou implementovány 
roční spínací hodiny, které zajišťují zapnutí a vypnutí VO. Řídící jednotka je napájena zdrojem 12V DC s 
modulem UPS a záložní baterií. Vstup do zapínacího místa zajišťuje bezpečnostní modul s vlastním IR 
rozhraním. V případě neoprávněného vstupu je vyvolán alarm. 
  

 
 
 
 
Správa a údržba 
Konfigurace základních parametrů, jako jsou hodnoty jmenovitého proudu, proudu v době regulace, 
časy spínání, ofset sepnutí, manuální zapínání včetně nastavení doby platnosti pokynu, aktivace 
jasového čidla apod. probíhá přes tenkého klienta.  
Provozní hodnoty a alarmy, jako jsou spotřeba, příkon, efektivní hodnota napětí a proudu, účiník, jas, 
odchylka od jmenovitého proudu, odchylka proudu v době regulace, nevybavení stykače, výpadky 
jističů, stav napájení a záložní AKU, kvalita GSM signálu, stavy sekcí apod. jsou vizualizovány ve 
správcovské aplikaci. 
  
Vizualizace 
Řídící jednotka vzdáleně komunikuje v síti GSM nebo přes ethernet s nadstavbovým systémem, který 
tvoří vrstva aplikační logiky s databází a nadřazená vrstva vizualizace. Monitorované veličiny, alarmy a 
stavové hodnoty ze zapínacího bodu jsou shromažďovány v databázi a zobrazeny ve webové aplikaci, 
včetně historie ve formě tabulek či grafů. Prostřednictvím webové aplikace lze také dálkově zasílat 
povely s volitelnou časovou délkou platnosti na spínací výstupy řídící jednotky nebo IO jednotky, 
případně nahrát firmware do řídící jednotky. 
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7. Soupis zákonů, vyhlášek a technických norem souvisejících s VO 
 

a) Právní předpisy: 
 

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
- zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 

a o státní energetické inspekci 
- zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 
- vyhláška č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny  

a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny 
- vyhláška č. 196/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 169/1995 Sb. 
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů 
- nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na el. zařízení nízkého napětí 
- nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

elektro-magnetické kompatibility 
- nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 
- nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky  
- nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její 

provedení a umístění na výrobku 
- zákon č. 396/1992 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru  

nad bezpečností práce 
- zákon č. 47/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/19969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších 
předpisů. 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění zákona č. 102/2000 Sb. 
- vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů,kterou se provádí zákon  

o pozemních komunikacích, novelizovaná vyhl. č. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb. 
- zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech 
- vyhláška č. 337/1997 Sb., Katalog odpadů 
- vyhláška č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
- vyhláška č. 339/1997 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností látek 
- vyhláška č. 340/1997 Sb., výše finanční rezervy na rekultivaci 
- nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje 

povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady 
z použitých výrobků a obalů 

- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) 
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách - ve znění zákona č. 189/1999 Sb. a č. 23/2000 Sb. 
- zákon č. 138/1973 Sb., o vodách - ve znění zákona č. 425/1990 Sb., 114/1995 Sb., 14/1998 Sb. 
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění zákona č. 10/1993 Sb. 
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) - ve znění zákona č. 

83/1998 Sb. 
- vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 
- vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči - ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči 
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b) Technické normy: 
 

- ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska, 
- ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 3: Stanovení základních charakteristik, 
- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem, 
  
- ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla, 
- ČSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům, 
- ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před přepětím, 
- ČSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání, 
- ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
   Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění  

  bezpečnosti. Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým 
proudem. 

 
 
- ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
 Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění  
  bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům, 
- ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších  
  vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektr. proudem  
  podle vnějších vlivů. 
- ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 51: Všeobecné předpisy, 
- ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 52: Výběr soustav a stavba 
vedení, 
- ČSN 33 2000-5-53 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící přístroje, 
- ČSN 33 2000-5-523 Elektrotechnické předpisy. 
   Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola  

  52: Výběr soustav a stavba vedení. Oddíl 523: Dovolené proudy, 
- ČSN 33 2000-5-537 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 53: Spínací a řídící  

  přístroje, Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání, 
- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
   Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 54: Uzemnění a ochranné 

vodiče 
- ČSN 33 2000-5-56 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení, Kapitola 56: Napájení zařízení 
v případě nouze, 
- ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. 
  Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi, 
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- ČSN 33 2000-7-714 Elektrická zařízení – Zařízení pro venkovní osvětlení, 
- ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi, 
- ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, 

kontrola jakosti a        údržba, 
- ČSN 33 1500/ Z3 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení, 
- ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení, 
- ČSN 33 3300 Stavba venkovních silových vedení, 
- ČSN 33 3301 Stavba elektrických venkovních vedení s jmenovitým napětím do 52 kV, 
- ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky, 
- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem, 
- ČSN 34 8340 Osvětlovací stožáry, 
- ČSN 35 9754 Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní a rozvodných zařízení nn 

umísťovaných  v prostředí venkovním, 
- ČSN 36 0001 Názvosloví v elektrotechnice, osvětlení, 
- ČSN CEN/TR 13 201-1 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 1 : Určení  
- ČSN EN 13 201-2 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 2 : Požadavky 
- ČSN EN 13 201-3 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 3 : Výpočet  
- ČSN EN 13 201-4 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 4 : Metody měření 
- ČSN EN 13 201-5 ( 360455) Osvětlení pozemních komunikací – Část 5 :Ukazatelé energetické 
náročnosti 
- ČSN 36 0603 Venkovní elektrická svítidla, 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, 
- ČSN 73 6006 Označovaní podzemních vedení výstražnými fóliemi, 
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 
- ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikacích, 
- ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 
- ČSN ISO 9223 (03 8203) Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace, 
- ČSN EN 22063 Kovové a jiné anorganické povlaky. Žárové stříkání. Zinek, hliník a jejich slitiny. 
- ČSN EN 40.1 Osvětlovací stožáry - část 1: Termíny a definice, - následují další části 
- ČSN EN 60.598 Svítidla, ČSN EN 60598-2-3 - Svítidla pro osvětlování cest a ulic 
- ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)  
- OEG 34 8220 Osvětlovací stožáry betonové, 

c) Ostatní předpisy: 
 

- PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele 
elektřiny 

- Doporučení ESČ 33.01.96 (k normě ČSN 33 2000-4-41)  
   Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně samočinným odpojením od zdroje 

v požadovaném čase 
 

 


