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1. Úvod 

Veřejné a slavnostní osvětlení ve městě Karlovy Vary (dále jen VO) je tvořeno souborem technických 
zařízení, který 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 ve městě nebo jak postupovat při dotčení stávajícího zařízení VO.  
 
 
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 připojením nového zařízení ke 
stávajícímu VO; 
 
- u zásahů do stávajícího zařízení VO zajistit jednotný postup při provádění prací  

–zajistit jednotný postup při opětovném uvádění VO do provozu; 
 
- zabezpečit jednotný postup a podmínky zásahů do VO s o 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 mohlo být hospodárně provozováno, vykazovalo 
vysoké užitné hodnoty a v provozu dosáhlo maximální životnosti. 
 
b) Vymezení platnosti 
 
Platnost a závaznost technických standardů na území města je stanoven usnesením RM  
č. RM/1160/10/20 ze dne 13.10.2020. 
 
Standardy platí pro VO na území města od 13.10.2020 do odvolání. 
 
Standardy platí i pro výstavbu VO, která bude připojena ke stávajícímu zařízení a následně předána do 
vlastnictví města 
 
Standardy prvků budou revidovány pravidelně v tříletém cyklu s ohledem na vývoj nových technologií.   
 

  



2. Řešení osvětlení přechodů pro chodce 
 
Řešení problematiky přídavného osvětlení přechodů pro chodce je uvedeno 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 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). Svítidla 
nesmí být v menší výšce, než jsou 4 m nad vozovkou (pro zachování průjezdního profilu). 
 
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 a chodníků před vstupem 
na přechod. 

3. Svítidla – konstrukční a designové řešení 
 

a) Požadavky na silniční a přechodová svítidla 
 

Světelný zdroj:   LED 

Příkon:    v rozsahu 10 W–120 W 

Teplota chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K (přechody pro chodce) 

Doporučená výška umístění 5 až 12 m 

 

Obrázek svítidla, doporučený tvar svítidla: 

 

   
 

 
 



 

Tabulka 1 - Technické parametry silničních a přechodových svítidel 

Parametr silničních svítidel Požadavek 

Celý korpus svítidla 
Ze slitiny hliníku. 

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 servisu svítidel nedošlo k pádu žádné z nich.  

Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k 

elektronickému předřadníku a svorkovnici. 

Možnosti instalace svítidla vertikálně i horizontálně 

Náklon svítidla  - 15 ° až + 15 ° (max. krok po 5°) 

Záruka na svítidlo, a to na všechny jeho součásti i plnou 

funkčnost. 
Minimálně 5 let 

Životnost  ≥ 100 000 H L80B20, (při 25 °C) 

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

charakteristik.  

Světelný zdroj  

Svítidlo musí být osazeno čipy SMD; COB se nepřipouští. 

LED zdroje musí být vybaveny teplotní ochranou proti 

přehřátí. 

Teplota okolí v provozu svítidla -30 °C až + 35 °C 

Třída ochrany svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II 

Index podání barev CRI neboli Ra >70 

Teplota chromatičnosti dle typu komunikace 
Silniční svítidla max. 3 000 K ± 10 % 

Přechodová svítidla 4 000 K ± 10 % 

Minimální účinnost LED svítidla 120 lm/W (při 3 000 K) 

Množství světla vyzařující do horní poloroviny ULOR = 0 % 

Barvy svítidla 
Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL 

nebo AKZO 

Předřadník svítidla 

Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní 

ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o hodnotě 

nejméně 6 kV.  

Stmívatelný s DALI protokolem. 

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

nočním stmíváním. 

Technické provedení svítidla 
Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré hrany a nesmí mít 

žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv nečistoty.  

Chlazení svítidla Svítidlo musí být chlazeno pasivně. 

Váha svítidla 

Svítidlo musí vážit maximálně 12 kg, v provedení při 

maximálním příkonu a velikosti včetně upevňovacího 

třmenu. 

Komunikace svítidla v rámci řídícího systému VO 

Svítidlo musí mít u elektronické části prolis, kde lze v 

budoucnu osadit RF anténu, ZHAGA nebo NEMA konektor, 

soumrakové čidlo nebo obdobné příslušenství 

Certifikáty CE 

 

  



b) Požadavky na parková svítidla 
 

Světelný zdroj:   LED 

Příkon:    v rozsahu 10 W–80 W 

Teplota chromatičnosti: 2 700 K, 3 000 K 

Doporučená výška svítidla 4 až 6 m 

 

Obrázek svítidla, doporučený tvar svítidla: 

 

 
 

  
 

 
 

Tabulka 2 - Technické parametry parkových svítidel 

Parametr parkových svítidel Požadavek 

Celý korpus svítidla 
Ze slitiny hliníku. 

Vyrobený technologií vysokotlakého lití. 

Krytí pro optickou i elektrickou část svítidla IP65 a vyšší 

Mechanická odolnost celého svítidla IK08 a vyšší 

Difuzor svítidla tvrzené sklo nebo PC, resp. PMMA 

Vnitřní části svítidla 
Optická a elektrická část svítidla musí být vzájemně 

oddělena. 

Záruka na svítidlo, a to na všechny jeho součásti i 

plnou funkčnost. 
Minimálně 5 let 

Životnost  ≥ 100 000 H L80B20, (při 25 °C) 

Optické charakteristiky svítidla 
Svítidlo musí být ve variantách alespoň 5 různých 

optických charakteristik.  

Světelný zdroj svítidla 

Svítidlo musí být osazeno čipy SMD, nikoliv COB. 

LED zdroje musí být vybaveny teplotní ochranou proti 

přehřátí. 

Teplota okolí v provozu svítidla -30 °C až + 35 °C 

Třída ochrany svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II 

Index podání barev CRI neboli Ra >70 

Teplota chromatičnosti  Max. 3 000 K ± 10 % 

Minimální účinnost LED svítidla 100 lm/W 

Množství světla vyzařující do horní poloroviny ULOR = 0 % 

Barvy svítidla 
Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice 

RAL nebo AKZO 

Předřadník svítidla 

Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní 

ochranou a integrovanou ochranou proti přepětí o 

hodnotě nejméně 6 kV.  

Stmívatelný s DALI protokolem. 

CLO, autonomní noční stmívání 
Svítidlo musí být dostupné s technologií CLO a 

autonomním nočním stmíváním. 



Parametr parkových svítidel Požadavek 

Technické provedení svítidla 

Svítidlo nesmí mít nikde žádné ostré hrany a nesmí 

mít žebrování, kde by se mohly usadit jakékoliv 

nečistoty. Zároveň není povoleno použít aktivní 

chlazení. 

Váha svítidla 

Svítidlo musí vážit maximálně 12 kg v provedení při 

maximálním příkonu a velikosti včetně upevňovacího 

třmenu. 

Komunikace svítidla v rámci řídícího systému VO 

Svítidlo musí mít prolis, kde lze v budoucnu osadit RF 

anténu, ZHAGA nebo NEMA konektor, soumrakové 

čidlo nebo obdobné příslušenství. 

Certifikáty CE 

 

 

c) 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 lm – 8 000 lm 

Teplota chromatičnosti: 2 700 - 3 000 K 

 

 

Podle způsobu použití bude LED diodový světelný zdroj se 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.  Tato část lucerny je přístupná po odklopení víka (želvy) a 

splňuje stupeň krytí IP 43. 



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 

5–6 m na pěší komunikace, parky, kde nelze vjet s montážní plošinou 

6–14 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. 

 

Kuželové  parky  

kulaté dvoustupňové pouze do výšky 5 m, použití svítidla bez výložníku 

kulaté třístupňové standardní použití 

 

 

Použití dle materiálu: 

 

ocelové standardní použití 

hliníkové pro dekorativní účely sestavy stožáru, svítidla a ozdobných prvků 

 

 

 

 



4.1 Stožáry stupňové 

  

pouze pro výšku do 5 m pro výšky 6–8 m 

 

   

 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro výšku 8–14 m 

  



5. Stožárové výzbroje 

 

 

 

  



6. Rozvaděče – zapínací místa 
 

 

Provedení 

 univerzální použití pro vestavbu do fasády, pilíře 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 230 V napojená přes proudový chránič 

 dveře rozvaděče budou na veřejně přístupných místech opatřeny „anti plakátovým“ 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 

 ovládání HDO 

 

 

 

Použití dle materiálu: 

 

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

umělohmotné, plastové standardní použití a musí být odolné vůči UV záření 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



7. Standardy veřejného osvětlení – SMART CITY  

Jedná se o strategické požadavky, nikoliv konkrétní technické řešení. Konkrétní projekty a technická 

řešení vzejdou z koordinace města, správce VO a ze závěrů studie „Chytré technologie pro město 

Karlovy Vary pro období 2020-2025“ zpracované společností Czech Smart City Cluster.  

7.1 Projektové návrhy uplatnitelné v konceptu SMART CITY z pohledu veřejného 
osvětlení 

Relevantní požadavky zaměřené na veřejné osvětlení, které budou začleněny do těchto klíčových 

projektů SMART CITY:  

 Svítidla s technologií LED, která jsou propojená v rámci své sítě, musí být řízena individuálně 

pomocí softwaru pro řízení osvětlení, tento SW by měl být v případě potřeby nasazen do celé 

městské oblasti v širokém spektru světelných aplikací. Řízení osvětlení buď probíhá přes vybrané 

světelné body, nebo plošně (přes RVO). Umožní tak osvětlovat různé městské oblasti přesně podle 

definovaných potřeb zcela koordinovaně –centrum města, hlavní ulice, vilové čtvrti, parky a atd... 

 Musí přinést úspory energie, ale i nové služby pro obyvatele. Jako příklad lze uvést sloupy se svítidly 

(světelné body SB), které se mohou stát multifunkční jednotkou, která kromě zajištění tradičního 

osvětlení může sloužit i jako datové stanice se senzory monitorujícími parkovací místa a sdělovat 

získané informace v rámci vybudované sítě.  

 Zajistit snížení nákladů na provoz. Pouliční osvětlení v obytných zónách lze ovládat a řídit podle 

hustoty nebo rychlosti vozidel. Bude-li v noci projíždět jen málo automobilů, svítidla se setmí. 

 Snížit náklady na údržbu, jako je kompletní dohled nad osvětlovací infrastrukturou s jejím 

každodenním řízením. Dohled by měl probíhat přes monitoring jednotlivých svítidel opatřených 

komunikační technologií, přes příkazy a čtení informací z rozvaděče až po správu pasportu 

osvětlovací soustavy.  

 Umožnit neustálé rozšiřování systému.  

 Důležitým bodem v konceptu chytrého osvětlení je i možnost trvalého napájení jednotlivých SB, 

protože je možné bez problému na ně napojit libovolné komponenty, které toto napájení vyžadují. 

Pro zapojení jakéhokoliv senzoru či detektoru není třeba speciálně přivádět nové napájecí vedení. 

 Umožnit přenášet informace od svítidla ke svítidlu a předávat si je pomocí směrovačů, ve formě 

klastrů, přes internet do inteligentního řídicího bodu. Systém musí být flexibilní a inteligentním a 

bezobslužným způsobem najít jinou cestu, pokud se porouchá jedna jednotka.  

 Umožnit rychlé a jednoduché komunikace s centrálním ovládáním v případě poruchy, které může 

být navíc efektivně ovládané na dálku. 

 Umožnit využití sloupů veřejného osvětlení jako součást řízení dopravního provozu a parkovacího 

systému.  

 

 

 



7.2 Smart lighting – řídící systém pro VO 

Požadavky na řídící systém VO: 

 systém řízení veřejného osvětlení, má být stavebnicového řešení umožňující vytvořit libovolnou 

řídicí strukturu tak, aby odpovídala projektovému záměru konkrétního požadavku správce. Má být 

vhodný pro nové projekty a instalace, rovněž je požadavkem jej aplikovat na stávající veřejné 

osvětlení 

 je důležité, aby každé svítidlo bylo zároveň přijímacím i vysílacím bodem bezdrátové sítě. Každý 

připojený bod v síti posiluje a vytváří další místo pokrytí.  Veřejné osvětlení se tak stává kromě 

řízeného osvětlení také přípojným bodem pro další řešení (například senzorické sady, nebo 

ovládání prvků v místě instalace) 

 počet prvků sítě a bezdrátových skoků nemá mít vliv na její funkcionalitu, mění se pouze rychlost 

odezvy sítě 

 veškeré nastavení kromě fyzické montáže svítidel se má provádět bezdrátově na dálku 

 celý systém je možno kompletně zálohovat 

 přidání nového prvku do sítě probíhá stejným způsobem jako počáteční výstavba sítě 

 prvky sítě komunikují vždy se všemi prvky sítě v dosahu, každý bezdrátový spoj je tak 

několikanásobně jištěn 

 v případě výpadku řídícího prvku sítě musí fungovat osvětlení v autonomním režimu světelného 

časového plánu, nastaveného obsluhou pro běžný provoz  

 

7.3 Ovládání systému řízení VO (Smart Lighting)  
 

Ovládání soustavy VO je doporučeno řešit dvěma způsoby: 

 Centrálně – dispečink, nadřazený systém  

Přes libovolnou WAN technologii vhodnou pro danou lokalitu (GSM/LTE) nebo s využitím lokální 

datové sítě dostupné v místě ovládacího terminálu (libovolné PC nebo mobilní zařízení) Wifi nebo 

Ethernet a Cloudové uložiště.  

 Lokálně – jednotlivé řídící jednotky daných oblastí (lokalit) např. v RVO 

Pomocí lokálního rozhraní přes lokální síť Wifi/Pomocí přímého napojení na jednotlivé prvky osvětlení 

v dosahu. 

 

7.3.1 Funkcionality na úrovni lokální řídící jednotky: 

a. sestavení, monitoring a ovládání sítě. Tato funkcionalita se provede při uvádění zařízení do 
provozu a při servisních úkonech (výměna svítidel) 

b. vykonávání řídících povelů programu zcela autonomně. Řídicí program umožňuje: 

• Konfiguraci svítidla – cyklus svícení, jas, jemnost nastavovacího kroku. 
• Řízení denního cyklu dle vnitřních hodin. 
• Synchronizace hodin z centrální jednotky. 
• Detekce chyb svítidla a zaslání notifikací. 

c. připojení k internetu a centrální jednotce (serveru, resp. cloudovému řešení prostřednictvím 
lokální sítě nebo GSM. 

d. zasílání dat do Cloud řešení pro zobrazení statistik. 

 



7.3.2 Úroveň centrální jednotky  

Softwarová část běžící na serveru (cloudu). Požadovaná funkcionalita cloudu je následující: 
a. Úložiště dat z lokálních jednotek. Každou lokální jednotku a její síť lze zálohovat. 
b. Úložiště provozních dat svítidel. Periodicky lze ukládat jakákoliv provozní data, například 

informace o délce svícení. Data mají být zaznamenávány. 
c. Úložiště o poloze svítidel. Každé svítidlo má zaznamenánu geografickou polohu, dle které ho 

lze identifikovat. 
d. Autentifikace a autorizace uživatelů. Lze přidávat uživatele a přiřazovat jim přístupová práva 

do celého systému. 
e. Notifikace o poruchách. Prostřednictvím e-mailu nebo SMS je zaslána automaticky 

generovaná zpráva na příslušného správce zařízení. 
f. Notifikace o servisních intervalech jak lokálních jednotek, tak i koncových prvků formou SMS 

nebo emailu. 
g. Automatické generování reportů a jejich zasílání na e-mail. 
h. Statistiky spotřeby a jiných veličin. 

7.3.3 Uživatelské rozhraní a ovládání řízení:  

Řídicí aplikace může být webová aplikace dostupná přes webový browser na internetové adrese 
alokované pro provoz systému. Ta poskytuje následující funkcionalitu: 

a. Autentifikaci a autorizaci koncových uživatelů ve spojení s Cloudovou službou. Uživatel se 
přihlašuje přes přidělený login a heslo 

b. Zobrazení svítidel přiřazených danému uživateli např. správci ulice, obvodu, městské části, 
města, který tak vidí všechna svítidla a jejich stav 

c. Zobrazení pozice světla na mapě. Možnost vyhledávání adresou nebo výběrem z mapy 

d. Zobrazení stavu svítidla – ZAP/VYP/jas a případně další parametry pro každé svítidlo – aktuální 

teplota ve svítidle, životnost napájecího driveru 

e. Zobrazení stavu lokální jednotky – parametry programy, stav, chyby svítidel 
f. Indikace chyby svítidel a zobrazení hlášení 
g. Ruční ovládání svítidel ZAP/VYP/jas případně další funkcionality 
h. Ruční ovládání skupiny svítidel současně, např. ulice 
i. Nastavování denního cyklu svícení – jednoduchá forma programování časových událostí na 

jehož podkladu je vykonáván definovaný režim svícení v čase 
j. Historie svícení, grafy a statistiky – z uložených dat lze zobrazit statistiky za určité období 
k. Servisní režim – speciální nastavení umožňující snadnou výměnu jednotek a koncových prvků 

(svítidel), zálohu, případně obnovu sítě 
l. Administrátorský režim – možnost zakládat uživatele, lokace, přiřazovat svítidla do mapy, 

zobrazit data libovolných uživatelů a další. 
 

7.4 Shrnutí všech zásadních funkcí řídícího systému veřejného osvětlení 
 

 možnost ovládání celé soustavy najednou 

 možnost ovládat svítidla od jednotlivých úseků po ulicích, podle příslušnosti k RVO, jednotlivá 

sídliště atd. až po jednotlivá svítidla (například v krizových místech restaurace, bary, diskotéky, 

jiné domy a budovy, kde nechceme v určité časové úseky řešit stmívání svítidel)  

 nastavení ovládacích režimů, resp. změn v časovém programu v průběhu noci 



 zajištění zpětné vazby – hlášení poruch formou emailu nebo SMS, kdy provozovatel okamžitě 

zjistí, který světelný bod je nefunkční 

 možnost pasportizace – databáze: zápisu identifikačních údajů ke svítidlu jako je typ svítidla, 

výška stožáru, typ výložníku, typ svorkovnice, datum montáže, datum poslední revize, doba 

záruky, historie zásahů na světelném bodu, nominální elektrické parametry (napětí, příkon)  

 sběr a archivace provozních informací a prezentace po nastavitelných časových úsecích od-do 

v jednotkách hodina, den, týden, měsíc, rok. Dále umožňuje filtrovat tyto pohledy na 

jednotlivá svítidla, ulice či jinak sestavené skupiny svítidel do úseků.  

 umožňuje zpracování statistik typu: celková roční spotřeba po měsících, celková spotřeba dle 

noční hodiny, kolik hodin se svítí celkem v každém nastavitelném režimu, kolik hodin se svítí 

každý den, počet poruch, vyhodnocení poruch dle jednotlivých měsíců. 

 vizuální informace o každém světelném modu nad mapovým podkladem s vyznačením 

jednotlivých úseků. U světelného bodu: svítí/ nesvítí, na kolik procent svítí, porucha a její typ 

termín další revize apod. 

 nastavení intervalu revizí soustavy VO, kde systém sám upozorní formou SMS, emailu 

provozovatele o končící platnosti stávající revize. Z čehož plyne vazba na plán údržby a 

zjednodušení organizace preventivní údržby 

 

 


