
 

 

Základní popis: 
 

Dodávka multifukční časomíry včetně veškerého příslušenství-viz obsah dodávky. 
Jedná se o komplexní řešení, které umožňuje používat časomíru pro odehrání min. 15 druhů 
sportů (včetně mezinárodní) tak i zároveň používat časomíru jako reklamní obrazovku. 
 
Princip činnosti: 

Pro časoměřiče bude dodán samostatný ovládací pult vč. extérních tlačítek, který 
bude jako samostatná jednotka s vlastním řízením a logikou pro veškeré sporty - nezávislým 
na řídícím PC pro časomíru (led obrazovku). Časoměřiči si mohou na tomto ovládacím pultu 
nastavovat veškerou logiku her, plně ji ovládat, editovat a upravovat veškeré herní údaje. 
Veškeré herní údaje jsou i online zobrazovány na tomto ovládacím pultu.  

Pro obsluhu časomíry(led obrazovky) bude dodán řídící PC s veškerými potřebnými PC 
a propojením tak, aby mohl libovolně zobrazovat reklamu, text, animace, obrázky, časomíru 
a různě je mezi sebou mixovat. Dodané SW budou minimálně umožňovat: 

 Neomezené vytváření playlistů  
 Neomezené tvoření uživatelských tlačítek pro rychlé přepínání mezi playlisty 
 Používat zařízení jako bežnou reklamní plochu 
 Používat zařízení jako časomíru 
 Používat zařízení jako časomíru v kombinaci s reklamni plochou 

Pro sportovní aplikace musí SW umět: 
  Vytváření soupisek, autorů branek, zobrazení rozhodčích,  
  Tresty, vyloučení, fauly 
  Reklamy pro sponzory 
  Online textové a multimediální zobrazení (v průběhu zápasu) 
V případě hraní bežných zápasů (mimo mistrovských, apod.), musí systém umožňovat 

nastavení tak, že lze z ovládacího pultu ovládat hru jedním člověkěm a bez nutnosti další 
obsluhy u řídícího PC. 

   
Techniké požadavky: 

Ovládací pult (2ks) 
Dle výše popsaného – samostatná  a nezávislá jednotka s vlastním řízením a 
náhledem veškerých herních údajů, s možností editace a úpravou veškerých 
herních hodnot. 
Součástí ovládacího pultu jsou i samostatná extérní tlačítka : 

START-STOP 
24S-14S-zhasnuto 

 Řídící PC (1 ks) 
  Dodávka řídícího PC vč monitoru (FHD), myši a klávesnice 
  Výkonost řídící PC závisí na dodavateli – tak aby systém byl plně funkční 
 Hlavní časomíra (1ks) 
  LED obrazovka s min parametry: 
   Rozteč bodů 6mm a nižšší 
   Min rozměr 3456 x 1920 mm 
   Min rozlišení 576 x 320 bodů 
   Indoor provedení SMD3in1 
   Obnovovací frekvence min. 1500 Hz 
 Útočné časy (2ks) 



 

  Výška číslic útoku  min 30 cm 
  Výška číslic hracího času min 16 cm 
  Napájeny bezpečným napětím 
  
 Sirény 
  Hlasitá hlavní siréna (min 120dB)- umístěna u hlavní časomíry  (1 ks) 
  Hlasitá siréna pro útočný čas (min 120dB) - umístěna u hlavní časomíry (1ks) 
  Menší piezosirény – umístěny u útočných časů (2ks)  
 ELP (2ks) 

Světlený rám na basketbalovou desku, červená barva, napájení bezpečným 
napětím 
 

Obsah dodávky: 
Hlavní časomíra (led obrazovka)      1 ks 
Řídící PC vč. příslušenství (monitor, myš, klávesnice)    1 ks  
Ovládací SW pro reklamu a sporty      ANO 
SW pro vzdálenou zprávu       ANO  
Útočné časy         2 ks          
Ovládací pult          2 ks       
Hlavní velmi hlasitá siréna       ANO (1 ks)    
Vedlejší velmi hlasitá siréna pro útočný čas      ANO (1 ks)    
Menší piezosirény (na útočných časech)     ANO - 2 ks    
Extérní tlačítka START-STOP       ANO – 1 ks   
Extérní tlačítka 24s-14s-zhasnuto      ANO – 1 ks   
ELP (světelný rám na basketbalovou desku)     ANO – pár   
Samostatná šipka držení míče vč. sirény  (pro basketbal)    ANO – 1 ks  
Demontáž a likvidace původního zařízení     ANO 
Veškeré silová a datová kabeláž (mimo napájení pro hlavní časomíru) 
Nosná konstrukce pro hlavní časomíru      ANO             
Nosné konstrukce pro útočný čas      ANO (2ks)   
Dopravu, montáž, komplexní zprovoznění a zaškolení obsluhy   ANO 
 
 

Požadované reference: 
 Minimálně  2ks sportovních dodávek za poslední 3 roky, každá v hodnotě min. 500.000,- bez 
DPH 
 
Termín realizace : do 15.9.2017 
 

            

 
 
  


