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PŘÍLOHA Č. 1 – SPECIFIKACE DÍLA 

ČRo - Upgrade vizualizačního systému měření a regulace Desigo Insight na Desigo CC 

včetně převodu grafiky v objektech ČRo Brno a ČRo Ostrava a převod grafiky v ČRo Praha 

 
Dílo bude řešit upgrade vizualizačního systému měření a regulace (dále jen MaR) dotčených 

objektů zastřešených v současnosti vizualizačním systémem Desigo Insight, u kterého byl již 

zastaven vývoj a v roce 2020 bude zastavena i jeho podpora. Upgrade vizualizačního systému na 

systém Desigo CC zajistí plnou kompatibilitu zařízení s centrálou v ČRo Praha, kde je již tento 

systém nasazen. Tento systém je založen na otevřených komunikačních standardech a má 

připravená rozhraní pro snadnou komunikaci s aplikacemi třetích stran. 

 

Etapa č. 1.: ČRo Ostrava 

1. Upgrade stávajícího systému Desigo Insight v.5 na systém Desigo CC v.4 – nákup nové 

licence a donglu, instalace a uvedení do provozu. 

2. Překreslení stávající grafiky Desigo Insight do Desiga CC. 

3. Proškolení obsluhy. 

Etapa č. 2.: ČRo Brno 

1. Upgrade stávajícího systému Desigo Insight v.6 na systém Desigo CC v.4 – nákup nové 

licence a donglu, instalace a uvedení do provozu. 

2. Překreslení stávající grafiky Desigo Insight do Desigo CC. 

3. Proškolení obsluhy. 

Etapa č. 3.: ČRo - převod grafiky v objektech ČRo Praha, pro budovy Římská 15 a 

Vinohradská 12. 

1. Překreslení grafiky vizualizačního systému Desigo Insight zastřešující v současnosti 

budovy Římská 15 a Vinohradská 12 do Desigo CC.  

2. Import dat, nastavení komunikace a uvedení do provozu. 

3. Nastavení dálkového přístupu na systémy Desigo CC objektů ČRo Brno a ČRo Ostrava. 

4. Proškolení obsluhy. 

 

ČRo není vlastníkem „zdrojových kódů“ vizualizačního systému Siemens Desigo CC, ani těmito 

„zdrojovými kódy“ nedisponuje a disponovat nebude. 

 

Realizace díla bude probíhat takovým způsobem, aby nebyl ohrožen provoz ve vysílacích 

studiích. Veškeré práce, které mohou mít vliv na provoz vysílání, budou před jejich realizací 

předem konzultovány se zadavatelem (ČRo) minimálně s týdenním předstihem. Odpovědný 

zástupce Českého rozhlasu je oprávněn nařídit okamžité pozastavení prací, pokud by tyto práce 

měly narušit rozhlasové vysílání nebo výrobu rozhlasových pořadů. 


