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Dírná je malá obec ve venkovské krajině jižních 

Čech. Cílem tohoto projektu byla renovace 

veřejného osvětlení. 

Hlavní motivací bylo snížení instalované kapacity a 

tím snížení nákladů na elektrickou energii. Dalším 

aspektem bylo také využití moderních zdrojů 

světla na principu LED s delší životností a nižšími 

náklady na údržbu.  

 

 

V první fázi bylo nutné zpracovat pasport instalace 

veřejného osvětlení. Tuto inventarizaci provedla 

společnost EON. Následně byla vypracována hrubá 

technická a ekonomická analýza projektu, která 

vycházela z rozpočtu projektu. Výsledkem byla 

základní představa o úsporách, které přinese 

realizace projektu a také o návratnosti investice.  

Protože v době realizace bylo možno využít 50% 

dotaci od Jihočeského kraje, rozhodla se obec 

použít k realizaci kombinaci finančních prostředků 

dotace a vlastního rozpočtu. Nebyla využita 

metoda EPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  410 obyvatel 

  obecní komunikace (pěší 

a 50km/hod.) 

  EON – financováno dotací a 

rozpočtem obce 

  1353 €/rok 

  800 €/rok (není 

zaručeno EPC smlouvou) 

   

12189 kWh/rok 

 Snížení emisí CO2: 12 t/rok 

 

 14613 € (celková výše investic) 

 

 7273 € (regionální smluvní program) 

  6,7 let (bez dotace)  

 

Energy Centre České Budějovice 

Nám. Přemysla Otakara II. 25 

Telefon: +420/387 312 580 

E-mail: eccb@eccb.cz 
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Nová instalace je postavena na svítidlech Philips – UniStreet BGS (18 a 38W, 4000K). Svítidla jsou 

instalována v původních pozicích. 

Tento projekt je typickým reprezentantem nízkonákladového opatření – charakteristické pro většinu 

obcí jižních Čech. Takový projekt není z principu vhodný pro využití metody EPC při porovnání 

celkových nízkých nákladů a rozsahu smluvní agendy. Malý objem prací není zajímavý ani pro 

případného ESCO dodavatel. 

 

 

 

ECP poradenský servis se účastnil jednotlivých etap technické a smluvní přípravy projektu a 

vyjednávání s dodavatelem.  

 

         

 

 

 

 

 

Foto: archiv Energy Centre ČB 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 4,2 kW 1,3 kW 

Celkový počet zdrojů světla 62 62 

Počet světelných bodů (svítidel) 62 62 

Hlavní typ zdroje světla HPS tube LED 

Roční spotřeba el. energie  17 594 kWh 5 405 kWh 

Roční náklady na el. energii  1 953 Euro 600 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Osvětlení nacházející se v samosprávné oblasti 

Gdańsk - Zaspa bylo opotřebované a úroveň 

svítivosti byla nedostatečná. Z toho plynula 

potřeba častých oprav a snížená bezpečnost 

návštěvníků parku. Osvětlení ovšem nebylo 

rekonstruováno z důvodu nedostatku investičních 

prostředků. Nakonec byla zrealizována komplexní 

renovace osvětlení v parku za finančního přispění 

fondu pro ochranu životního prostředí a vodní 

hospodářství Voivod v Gdańsku v rámci pilotní 

edice programu "Energy Saving Lighting of 

Pomerania". 

 

 

Hlavním záměrem projektu bylo zlepšit technický 

stav a energetickou účinnost systému pouličního 

osvětlení stejně jako bezpečnostních podmínek 

v parku. Město Gdańsk rozhodlo o spolufinancování 

projektu. Jedním z výběrových kritérií byl 

ekologický efekt spočítaný jako PLN/Mg CO2.  

Servisní poplatky nebyly zahrnuty v kalkulaci. 

Projekt sestával z výměny sodíkového osvětlení za 

LED a též z modernizace infrastruktury. 

Spolufinancování fondem Voivod pokrylo 28 % 

investic. Zakázka byla zadána na konci března 

2015. Nové osvětlení bylo v provozu v září 2015. 

 

Uznatelné náklady zahrnovaly:  

- nákup a instalaci osvětlovacích jednotek,  

- nákup a pokládku napájecího kabelu,   

- nákup a instalaci vybavení systému chytrého 

řízení, 

- potřebná dokumentace (včetně 

elektrotechnického auditu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 460 430 obyvatel Gdansk/ 

29 340 Zaspa, předměstí Gdańsku 

 obytná čtvrť 

  650,- €/rok 

  

7 200 kWh/rok 

 3,3 t/rok 

 35 000 €  

 6 000 € (Krajský fond ochrany 

životního prostředí a vodního 

hospodářství)  

  

3 roky  

 

Baltic Energy Conservation Agency 

PL-80298 Gdansk, Budowlanych 31  

Telefon: +48-347-55-35  

E-mail: bape@bape.com.pl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Osvětlení podél cest v parku a nutná infrastruktura byly modernizovány. Úspory energie dosáhly 

téměř 70 % a zlepšila se bezpečnost. V rámci rekonstrukce byly implementovány stmívací a ovládací 

prvky. Toto vyústilo v podstatné snížení celkových provozních hodin tohoto systému. Tento projekt 

slouží jako základ pro poznání LED technologie a jako pilotní instalace programu "Energy Saving 

Lighting of Pomerania". Projekt byl finančně podpořen Krajským fondem ochrany životního prostředí a 

vodního hospodářství. Finanční podpora byla podmíněna dosažením předpokládaných úspor energie. 

Instalace musí být sledována první tři roky provozu, aby bylo jisté, že cíle byly naplněny.  

 

 

Poradenský servis podpořil samosprávu v záležitostech posouzení úspor energie a snížení emisí CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Foto: Baltická agentura pro úspory energie 

 
Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

 

Celkový instalovaný příkon 1,68 kW 1,32 kW 

Celkový počet zdrojů světla 24 25 

Počet světelných bodů (svítidel) 24 25 

Hlavní typ zdroje světla HPS LED 

Roční spotřeba el. energie  10 700 kWh 3 500 kWh 

Roční náklady na el. energii  1 150 Euro 500 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Samospráva v Gunskirchenu naznala, že jejich 

systém veřejného osvětlení vyžaduje zásadní 

rekonstrukci a že na toho času používanou 

technologii bude mít brzy vliv vyřazování lamp. 

Dále bylo bráno v potaz, že rekonstrukce systému 

může poskytnout velký potenciál v úsporách 

energie. Místní energetická skupina, která 

podporuje samosprávu v zavádění její lokální 

energetické strategie, byla hnacím motorem 

projektu. Bylo dosaženo politické shody v otázce 

komplexního řešení rekonstrukce, která pokryla asi 

80 procent systému veřejného osvětlení v dané 

samosprávné oblasti.  

 

Bylo přijato rozhodnutí zrekonstruovat systém 

pouličního osvětlení pomocí energeticky úsporné 

LED technologie a za použití EPC. Hlavním 

kritériem tohoto projektu bylo snížení spotřeby 

elektřiny a nákladů na údržbu, aniž by bylo nutné 

dělat kompromisy v kvalitě služeb veřejného 

osvětlení. Jedním z prvních kroků bylo provedení 

důkladné analýzy osvětlovacích míst. Rovněž byly 

posouzeny provozní hodiny a přizpůsobeny 

momentální potřebám. V některých oblastech 

mohou být zredukovány, zatímco v jiných, zejména 

z bezpečnostních důvodů, bylo potřeba hodiny 

navýšit (například v centru města). Záměrem 

samosprávy bylo najít dobré řešení pro každou 

ulici. Pro samotnou realizaci obec najala plánovače, 

který se postaral o zadávací řízení. Pět ESCO bylo 

osloveno, aby se účastnilo výběru a všichni přijali.  

 

 

  5 800 obyvatel 

  80 % obecního systému 

pouličního osvětlení 

  EWW 

  12 500 €/rok 

  28 000 €/rok (není 

zaručeno EPC smlouvou) 

   

78 300 kWh/rok 

 Snížení emisí CO2: 36 t/rok 

 

 796 400 € (celková výše investic) 

 125 300 € (financováno z EPC projektu) 

 

 25 100 € (regionální smluvní program) 

  10 let  

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telefon: +43-732-7720-14380 

E-mail: office@esv.or.at 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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V rámci tohoto projektu provedla obec důležité rekonstrukční práce na infrastruktuře, které by 

nemohly být financovány pomocí opatření na úsporu elektřiny. Důsledkem toho bylo, že obec 

musela složit zálohu. Kromě toho, snížení nákladů na údržbu nebylo zaručeno v EPC smlouvě, což 

snížilo garantované úspory a tu část projektu, která by mohla být financována EPC smlouvou. 

Nicméně výše uvedené nenarušuje ekonomickou životnost projektu a obec těží z úspor na 

servisních poplatcích díky novému systému osvětlení. Obec doporučuje provést opravdu důkladnou 

analýzu systému osvětlení ještě před renovací. Obec je spokojena s novým systémem osvětlení a 

reakce občanů jsou velmi dobré. Byla uspořádána informační schůzka za účelem informování 

občanů o novém systému pouličního osvětlení. 

 

 

 

ECP poradenský servis poskytl pomoc s žádostí o finanční podporu z regionálního smluvního 

programu a též se podílel na diskusích ohledně různých dalších aspektů projektu.  

 

  
 
Foto: archiv obec Gunskirchen, archiv OÖ Energiesparverband  
 
Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 58 kW 28 kW 

Celkový počet zdrojů světla 971 725 

Počet světelných bodů (svítidel) 727 725 

Hlavní typ zdroje světla HQL LED 

Roční spotřeba el. energie  148 700 kWh 70 400 kWh 

Roční náklady na el. energii  23 800,- Euro 11 300,- Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Infrastruktura pouličního osvětlení v okrese 

Kilkenny vznikala v průběhu posledních 60. - 70. 

let. Oblast vybraná pro tento projekt tvořila 

reprezentativní vzorek 9 800 lamp z celé země. 

Pouliční osvětlení představuje zhruba 55 % obecní 

spotřeby elektřiny. Kvalita osvětlení byla 

proměnlivá a neuspokojivá. Tradičním problémem 

bránícím změně byla cena. V roce 2014 krajský a 

městský partner úspěšně dojednali model 

financování projektu. Důraz byl kladen na 

rekonstrukci veřejného osvětlení 5 ulic a sídlišť za 

účelem otestování modelu začlenění energie do 

tradiční smlouvy. 

 

 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení úrovně 

osvětlení a energetické účinnosti systému 

pouličního osvětlení s přihlédnutím k historickému 

a turistickému hledisku. Městský partner měl zájem 

využít model EPRP (Energy Performance Related 

Payment). Díky tomuto typu EPC modelu město 

podrželo 10 % projektových plateb po dobu 

jednoho roku, dokud nebylo prokázáno, že bylo 

dosaženo schválených energetických úspor. Tento 

model byl posuzován na rozhodovací úrovni města 

po mnoho měsíců. Nakonec bylo rozhodnuto, že 

servisní poplatky nebudou zahrnuty do EPC 

smlouvy. Nicméně i tak město těží z podstatného 

snížení nákladů na údržbu díky novému 

energeticky úspornému a servisně nenáročnému 

systému LED osvětlení. Bylo dosaženo dotace 50 % 

prostřednictvím žádosti o projekt energetické 

úspory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 95 420 (okres), 24 420 

(město) 

 Městské, obytné a veřejné cesty 

 Moroney Electrical (Energy 

Performance Related Payment) 

 2 200 €/rok 

  

15 600 kWh/rok 

 Snížení emisí CO2 7,2 t/rok 

 

 50 000 € (celková výše investic) 

 5 000 € (financováno z EPC projektu) 

 : 50 % SEAI (regionální smluvní 

program)  

 

Carlow Kilkenny Energy Agency 

Unit F06 Burrell Hall, St. Kieran’s College 

Kilkenny, Ireland 

Telefon: +353-56-7790856 

E-mail: dkeogh@ckea.ie 
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Rada okresu Kilkenny byla jednou z prvních v Irsku, která zavedla EPRP (forma EPC). Město úspěšně 

nainstalovalo množství různých druhů technologií lamp s historicky věrnými i moderními LED 

lucernami. To vyústilo v úspěšný upgrade na LED technologii na pěti místech ve městě. Obec je velmi 

spokojena s procesem zavádění a výstupy projektu a potěšena kvalitou osvětlení. V letech 2016/17, by 

měla být podle návrhu dokončena fáze nahrazení 1500 svítidel v rámci okresu a dalších 9 800 lamp 

v horizontu 5 - 7 let za použití EPC financování od místních elektrických společností. Pět z těchto 

společností už se zapojilo do druhé fáze rozvoje v letech 2016/17. 

 

 

Poradenský servis poskytoval obci podporu během rozvoje EPC projektu tím, že nabízel zpětnou vazbu 

a pokyny k různým aspektům financování stejně jako dohlížel na obsah EPC smlouvy. Mimo jiné bylo 

diskutováno téma hlubšího ESCO a dodavatelského financování a druhá fáze bude zahrnovat 

dodavatelský přínos financí do projektu v průběhu deseti- až patnácti leté smlouvy.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: The Carlow Kilkenny Energy Agency, městská rada Kilkenn 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 6,6 kW 3 kW 

Celkový počet zdrojů světla 59 59 

Počet světelných bodů (svítidel) 59 59 

Hlavní typ zdroje světla 27 700 kWh 12 100 kWh 

Roční spotřeba el. energie  3 900 Euro  1 700 Euro 

Roční náklady na el. energii  1 650 Euro 300 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Ribaforada je město ležící v provincii Navarre v 

severním Španělsku. Město se zajímalo o možnost 

poskytovat kvalitní veřejné osvětlení pomocí 

technologie LED. Narůstající zkušenosti firem na 

tomto poli vedla městské zastupitelstvo k 

rozhodnutí přistoupit na renovaci veřejného 

osvětlení.   

 

 

Snahou města bylo zlepšení světelného systému 

(instalace a osvětlení) při současném dosažení 

maximální energetické účinnosti a minimálních 

nákladů na údržbu. Jako nejvhodnější model pro 

realizaci tohoto projektu byla shledána metoda 

EPC.  Byla vyhlášena veřejná soutěž a firmy ESCO 

byly vyzvány k podání nabídek.   

 

V roce 2015 byl podepsán 14 letý kontrakt s ESCO 

firmou  Rios Renovables. Tento kontrakt zahrnoval 

obnovu systému veřejného osvětlení, služby řízení 

spotřeby energií, platby spotřebované energie, 

preventivní údržbové práce podle norem a plnou 

záruku za infrastrukturu.  

 

Projekt renovace vedl k významnému snížení 

celkových nákladů systému veřejného osvětlení. 

Náklady na elektrickou energii a údržbu jsou 

sníženy díky využití LED technologie s nízkým 

příkonem a nízkými náklady na údržbu. Opatření v 

oblasti řízení osvětlení, jako stmívání, umožnily 

další úspory energie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3 690  

 85 % obytné a 15 % silnice 

  Rios Renovables 

 41 550 €/rok 

  7 000 €/rok 

  

548 000 kWh/rok 

 252 t/rok 

 

 300 000,- € (celková investice) 

  14 let 

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14 

Telefon: +34-91-323-2643 

E-mail: escan@escansa.com 
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Město chtělo renovovat celkové osvětlení a čerpat výhody tohoto opatření nejpozději od roku 2016. 

To bylo možné jedině při spolupráci s firmou ESCO, která má bohaté zkušenosti v oblasti obnovitelných 

zdrojů a veřejného osvětlení. Díky vysoké odbornosti dodavatelské firmy trvaly rekonstrukční práce 

méně času, než kdyby si je provádělo město samo. Kombinací LED technologií a řídicích systémů (jako 

stmívání) bylo dosaženo téměř 80 % úspor. Projekt těžil z velmi pozitivní spolupráce mezi firmou ESCO 

a místní administrativou. Obě strany se dohodly na 14 letém kontraktu, jako na nejvhodnější variantě 

za existujících okolností. Obec je spokojena s průběhem realizace a výsledky projektu a oceňuje kvalitu 

osvětlení.   

 

 

Poradenský servis byl nápomocen obci i firmě ESCO při ověřování proveditelnosti projektu, dále 

technickým poradenstvím a při dohledu nad celkovou kvalitou projektu.  Poradce také reagoval na 

zpětné vazby v technických a finančních záležitostech a také v otázkách smlouvy  EPC.  Klíčovými 

tématy, která byla v rámci projektu diskutována, byly kvalita veřejného osvětlení, přínos lepšího 

osvětlení pro obyvatele města a snížení nákladů obce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto: Escan 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 132 kW 52 kW 

Celkový počet zdrojů světla 871 903 

Počet světelných bodů (svítidel) 871 903 

Roční spotřeba el. energie 691 000 kWh 143 000 kWh 

Roční náklady na el. energii  57 350,- Euro 15 800,- Euro 

Roční náklady na údržbu 13 000,- Euro 6 000,- Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Okolnosti a cíle projektu
 

Přístavní město Santander leží na severním pobřeží 

Španělska.  V současnosti se město Santander stává 

průkopníkem filosofie Smart City (“chytré město”): 

zlepšování veřejných služeb, realizace politiky 

směřované na občany města, motivace nových 

produktivních obchodních modelů pro město. 

Integrované řízení umožňuje zlepšování účinnosti a 

koordinaci všech městských služeb, stejně jako 

snižování nákladů při využívání moderních 

technologií.  

 

 

Město spustilo ambiciózní projekt přeměny celého 

současného veřejného osvětlení – téměř 23000 

světel – na technologie LED při použití metody EPC 

financování z úspor. Cílem bylo zvýšit energetickou 

účinnost systému osvětlení, přizpůsobit intenzitu 

osvětlení charakteru a hustotě dopravy (bez 

kompromisu v bezpečnosti), a celkově zlepšit 

kvalitu života obyvatel a návštěvníků města.   

 

Byl vypracován energetický audit infrastruktury 

veřejného osvětlení. Byla identifikována opatření 

pro zlepšení a vypracován “Plán obnovy veřejného 

osvětlení”. ESCO dodavatel byl vybrán ve veřejném 

řízení. Kritéria pro výběr zahrnovala, kromě jiného, 

zlepšení a údržbu systému firmou ESCO, nejméně 

65 % garantovaných úspor energie a záruky funkce 

infrastruktury. Při vyhodnocování nabídek byly 

ekonomické aspekty analyzovány, pouze pokud 

byly splněny požadavky technické.  

 

Smlouva byla podepsána v roce 2016. Úspory 

energie jsou předpokládány 80% a budou dosaženy 

kombinací technologie LED a důmyslného řídicího 

systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 175,000  

  90 % rezidenční 10 % 

silnice 

 Elecnor 

 1,500,000 

€/rok 

 

300,000 €/rok 

  

17,100,000 kWh/rok 

  7,866 tons/rok 

  11,000,000 €   

 15 years 

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14 

Telephone: +34-91-323-2643 

E-mail: escan@escansa.com 
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Toto je jeden z největších projektů veřejného osvětlení ve Španělsku realizovaný za pomocí metody 

EPC a město Santander se tím řadí do čela měst s rozsáhlým energeticky účinným veřejným 

osvětlením. Díky velkému rozsahu projektu si celý proces od úvodní myšlenky až k podpisu smlouvy 

EPC vyžádal 3 roky trvání. Kontrakt v trvání 15 let byl podepsán s firmou Elecnor, která je zkušeným 

poskytovatel ESCO služeb v projektech veřejného osvětlení.  80 % energetický úspor bylo dosaženo 

díky kombinace LED technologie a moderních systémů řízení, které umožňují např. Stmívání osvětlení a 

programování provozních hodin. Tento projekt je vzorovým příkladem renovace veřejného osvětlení a 

může nadějně inspirovat ostatní města k následování.  

 

 

Poradenský servis pomáhal městu při ověřování proveditelnosti a vhodnosti projektu a při zajišťování 

celkové kvality projektu. V průběhu projektu také nabízel poradenství a vedení v technických a 

finančních aspektech, speciálně s ohledem na problematiku smlouvy EPC.  

 

Před renovací                                                                 Po renovaci  

 

Photos: Ayuntamiento de Santander, Escan  

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 4,509 kW 2,166 kW 

Celkový počet zdrojů světla 22,915 22,842 

Počet světelných bodů (svítidel) 22,700 22,700 

Roční spotřeba el. energie 21,400,000 kWh 4,300,000 kWh 

Roční náklady na el. energii 2,100,000 Euro 600,000 Euro 

Roční náklady na údržbu 1,000,000 Euro 700,000 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Smedby je městečko ve správním okrese Kalmar, 

cca 10 km západně od hlavního města Kalmar. 

Nachází se v překrásné krajině plné zeleně a 

charakteristické zemědělskou a lesní  výrobou. 

 

Město Smedby je tvořeno řadovými i samostatnými 

rodinnými domky a apartmány. Mnohé domy byly 

postaveny v 60. letech minulého století a řadové 

domky v 80. letech minulého století. Některé 

silnice v této oblasti mají veřejné osvětlení, které 

není přizpůsobeno na lokální potřeby. Obecně je 

předimenzováno a způsobuje zbytečné světelné 

emise. 

 

 

Za ulice a parky v oblasti a za jejich osvětlení 

odpovídá úřad pro služby. Spolu s architekty 

územního plánování rozhodují, jak by měla být 

jednotlivé oblasti osvětleny a navrhují  systémy 

pro obnovu. Bylo rozhodnuto zpracovat přehled 

veřejného osvětlení ve Smedby a nahradit zdroje 

světla. Úkolem bylo převést veřejné osvětlení na 

moderní energeticky účinnou instalaci, která bude 

přizpůsobena na aktuální požadavky. 

 

Pro provedení renovačních prací a dodávku zdrojů 

byla využita stávající smlouva o údržbě, uzavřená 

městem Kalmar. Renovace byly postaveny na 

úsporách energií a od dodavatele bylo požadováno, 

aby své kalkulace založil na informacích ze 

systému LCC (nákladová analýza životnosti). 

Jednalo se o nový přístup v řešení renovace 

veřejného osvětlení pro oblast Kalmar. 

 

 

 

 3,490  

  ulice v obytných čtvrtích 

 ALV-teknik and Rexel  

  2,400 €/rok 

  1,000 €/rok 

  

 21,600 kWh/rok 

 10 t/rok 

 18,300 €  

 

Municipality of Kalmar 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18 

Telephone: +46-480-450 000 

E-mail: kommun@kalmar.se 

 

The Energy Agency for Southeast Sweden 

Telephone: +46-470-76 55 60 

E-mail: info@energikontorsydost.se 
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Výsledkem projektu byla instalace moderního energeticky účinného systému, který odpovídá 

požadavkům osvětlení v této části města. Energetické úspory dosahují 80%. Smluvní partner garantuje 

energetické úspory. Pokud by nebyly dosaženy, bude muset přenastavit nebo vyměnit instalaci. 

Projekt byl realizován podle nového přístupu, kdy byla renovace osvětlení provedena v rámci 

existující smlouvy o údržbě podepsané s městem. To přispělo k zvýšení přesvědčení dodavatelů a 

ESCO firem, že akceptování údajů ze systému LCC (nákladovost životního cyklu) je zásadní pro 

přijímání dlouhodobých rozhodnutí. Tento přístup také napomohl k důvěrnějšímu seznámení se s 

nástrojem LCC a s postupy výpočtu garantovaných úspor energií. Pro firmu ALV-teknik and Rexel to 

byl první projekt v roli ESCO firmy. 

 

 

Oblast Kalmar renovuje své osvětlení postupně krok za krokem. Poradenský servis pomáhal s 

nastavením nového přístupu k výběrovému řízení a vzniku dokumentů, které budou využity v 

následujících fázích obnovy instalace. Poradce také napomáhal obci při zvyšování porozumění 

systému LCC, metodě EPC, novým technologiím LED a pomáhal definovat kritéria pro opatření ke 

zvyšování energetické účinnosti. Protože pro firmu ESCO to byl první projekt EPC, byla tak důležitá 

role poradce v pomoci seznámit tuto firmu s celým procesem.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos: Håkan Olofsson, Kalmar Municipality  

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 6.4 kW 1.3 kW 

Celkový počet zdrojů světla 39 39 

Počet světelných bodů (svítidel) 39 39 

Hlavní typ zdroje světla HPS LED 

Roční spotřeba el. energie  27,000 kWh 5,400 kWh 

Roční náklady na el. energii  3,000 Euro 600 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Kalmar, moderní švédské město střední velikosti s 

historickými kořeny, pracuje na postupné 

modernizaci svého osvětlení. “Svensknabben”, 

ležící 3 km severně od středu města, je historickou 

kulturní oblastí s krásnými objekty z počátku 19. 

století. Tvoří soubor rezidenčních a kancelářských 

budov a rozsáhlé centrum hypoturistiky. Protože 

současné osvětlení je postaveno na zastaralých 

rtuťových zdrojích, rozhodla se obec provést 

renovaci osvětlení. 

 

 

Město užívá inventarizační systém veřejného 

osvětlení k vytipování oblastí, které vyžadují 

renovaci. Systém LCC – Nákladová analýza 

životního cyklu je využíván k nalezení oblastí s 

největším potenciálem úspor energií. Oblasti se 

rtuťovými zdroji, jako Svensknabben, jsou prioritní 

pro renovaci. Za správu ulic, parků a souvisejícího 

osvětlení odpovídá v rámci města Úřad pro služby. 

Nový systém osvětlení je navrhován ve spolupráci 

s městským architektem údržby a tvorby krajiny.   

 

Ve městě má údržbu osvětlení na starost 

společnost Kalmar Energi. V rámci této smlouvy 

může být provedena modernizace osvětlení. Město 

stanovilo požadavek, že musí být garantovány 

úspory energií a že Kalmar Energi musí postavit 

kalkulaci na systému LCC. Pro město Kalmar je toto 

nový přístup k renovaci osvětlení.    

 

Společnost Kalmar Energi ve spolupráci s 

architektem města vybrala vhodná svítidla pro 

projekt, kdy výběrové parametry zahrnovaly např. 

Elektrický příkon, riziko oslnění a vzhled svítidel.  

 

  64,000 ve městě 48,000 v 

centru města 

 

 

 Kalmar Energi  

 970 €/rok 

 500 €/rok 

  

8,800 kWh/rok 

 4 t/rok 

  11,600 €  

 

Municipality of Kalmar 

S-391 26 Kalmar, Östra Sjögatan 18 

Telephone: +46-480-450 000 

E-mail: kommun@kalmar.se  

 

The Energy Agency for Southeast Sweden 

Telephone: +46-470-76 55 60 

E-mail: info@energikontorsydost.se 
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Výsledkem opatření je moderní systém účinného uličního osvětlení, navržený tak, aby vyhověl 

specifickým potřebám oblasti. Původní rtuťové zdroje byly nahrazeny, aby bylo vyhověno směrnicím 

EU. Instalace zdrojů LED vedla k významné úspoře elektrické energie. Dále je tento projekt také mezi 

prvními ve městě Kalmar, které využili nový přístup při uzavírání smlouvy na renovaci osvětlení a to, 

že využili systém LCC pro identifikaci potenciálních úspor a také, že kontrakt vznikl formálně jako 

rozšíření stávající smlouvy o správě majetku města. Energetické úspory jsou ve smlouvě garantovány, 

a pokud nejsou dosaženy, je smluvní partner povinen upravit systém osvětlení tak, aby bylo dosaženo 

nasmlouvaných úspor.   

 

 

poradce přispěl ke zvýšení povědomí o systému LCC a metodě EPC ve strukturách města. Byly 

uspořádány studijní zájezdy, školící akce a setkání, na kterých byly vysvětleny tyto nástroje, byly 

poskytnuty informace o moderních technologiích veřejného osvětlení a byla poskytnuta podpora pro 

formulaci požadavků na kritéria ve výběrovém řízení s cílem dosáhnout nejlepšího řešení pro všechny 

účely. Klíčoví hráči, jako technici a architekti územního plánování, byli motivování k vypracování 

metodiky pro renovaci veřejného osvětlení, která bude využívána v budoucnu městy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos: Håkan Olofsson, Kalmar Municipality 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 2.4 kW 0.3 kW 

Celkový počet zdrojů světla 20 19 

Počet světelných bodů (svítidel) 20 19 

Hlavní typ zdroje světla Hg LED 

Roční spotřeba el. energie  10,000 kWh 1,200 kWh 

Roční náklady na el. energii  1,100 Euro 130 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Trhové Sviny jsou menší městečko s malebným 

historickým centrem.  

Cílem tohoto dílčího projektu byla renovace 

veřejného osvětlení na hlavní náměstí. 

Hlavní motivací bylo snížení instalované kapacity a 

tím snížení nákladů na elektrickou energii. Dalším 

aspektem bylo také využití moderních zdrojů 

světla na principu LED s delší životností a nižšími 

náklady na údržbu. Vedle těchto důvodů byl 

specifický požadavek omezit významně nežádoucí 

vyřazování do oblohy (tzv. světelné emise). 

 

 

Město mělo již dobře zpracovaný pasport instalace 

veřejného osvětlení a také energetický audit města. 

Nebyl problém oddělit data pro část města, která 

byla předmětem tohoto projektu. Následně byla 

vypracována hrubá technická a ekonomická 

analýza. Byl stanoven rozpočet, předpokládané 

úspory a z toho vyplynula návratnost investice. 

Vedení města se nakonec rozhodlo financovat 

opatření z rozpočtu města Nebyla využita metoda 

EPC. 

 

 

 

  5100 obyvatel 

  obecní komunikace 

(náměstí s parkem, pěší a silnice 

50km/hod.) 

  financováno z rozpočtu obce 

  1837 €/rok 

  740 €/rok (není 

zaručeno EPC smlouvou) 

   

9870 kWh/rok 

 Snížení emisí CO2: 9,8 t/rok 

 

 8483 € (celková výše investic) 

 

 0 € (regionální smluvní program) 

  3,3 let (bez dotace)  

 

Energy Centre České Budějovice 

Nám. Přemysla Otakara II. 25 

Telefon: +420/387 312 580 

E-mail: eccb@eccb.cz 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/


 
   www.streetlight-epc.eu                                                                                                                                  

 

Nová instalace je postavena na svítidlech Philips – UniStreet BGS (18 a 38W, 4000K). Svítidla jsou 

instalována v původních pozicích. 

Tento projekt je typickým reprezentantem řešení osvětlení města „krok za krokem“ – jednotlivé kroky 

představují menší objem investice a takový projekt pak není z principu vhodný pro využití metody EPC 

při porovnání celkových nízkých nákladů a rozsahu smluvní agendy. Malý objem prací není zajímavý 

ani pro případného ESCO dodavatel. 

 

 

 

ECP poradenský servis se účastnil jednotlivých etap technické a smluvní přípravy projektu a 

vyjednávání s dodavatelem.  

 

Foto: archiv města Trhové Sviny 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 4,2 kW 1,3 kW 

Celkový počet zdrojů světla 62 62 

Počet světelných bodů (svítidel) 62 62 

Hlavní typ zdroje světla HPS tube LED 

Roční spotřeba el. energie  17 594 kWh 5 405 kWh 

Roční náklady na el. energii  1 953 Euro 600 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Město Vrbovec leží v okrese Záhřeb, 30 km od 

severovýchodní části Záhřebu, hlavního města 

Chorvatska. 

 

Město zrekonstruovalo celý systém veřejného 

osvětlení za použití LED technologie 

prostřednictvím EPC. Projekt byl zrealizován ve 

spolupráci s místním výrobcem LED a s místní 

servisní společností. 

 

 

Projekt začal podrobným energetickým auditem 

soudobého systému osvětlení. Tato analýza odkryla 

značný potenciál v oblasti úspor nákladů na energii 

a údržbu.  

 

Město se rozhodlo spustit proces zadání veřejné 

zakázky na rekonstrukci systému veřejného 

osvětlení za použití EPC. Výběr ESCO byl založen 

na ekonomicky nejvýhodnější nabídce. Nabídky 

byly hodnoceny v souladu s následujícími kritérii: 

- čistá současná hodnota (úspora nákladů na 

energii a údržbu během a po garantovaném 

období úspor) (85 bodů),  

- zavedení pokročilého systému řízení veřejného 

osvětlení (10 bodů)  

- technická charakteristika (5 bodů). 

 

Smlouva byla podepsána na 87 měsíců. Kromě 

výměny svítidel byla nainstalována i přepěťová 

ochrana a bezdrátově ovládaný systém řízení. 

 
 

  14 800 obyvatel 

  celostátní, krajské, místní  

  LED elektronika  

 90 700,- €/rok  

 

32 500,- €/rok  

  

1 215 100 kWh/rok 

  559 t/rok 

 

 866 667,- € (kapitálové náklady) 

 995 360,- € (celková hodnota zakázky) 

  7,25 roku 

 

North-West Croatia Regional Energy Agency 

HR-10 000 Zagreb, Ulica Andrije Zaje 10 

Telefon: +385-1-3098-315 

E-mail: info@regea.org 

Web: www.regea.org  
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Celý městský systém osvětlení byl zrekonstruován pomocí LED technologie. Infrastruktura osvětlení 

byla modernizována a zlepšila se bezpečnost na ulicích. Též byl nainstalován systém chytrého řízení a 

bylo dosaženo téměř 80% úspory energie. 

 

 

Poradenský servis podpořil sběr předběžných technických dat a také energetický audit, stejně jako 

poskytoval technické poradenství během trvání projektu. Právní a finanční poradenství bylo 

poskytováno prostřednictvím WeBSEFF - the Western Balkans Sustainable Financing Facility. 

Poskytovatel poradenství propaguje dosažené výsledky a poskytuje relevantní informace ostatním 

samosprávám zajímajícím se o implementaci EPC. 

 

 

Foto: Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagrebačka Župani 

 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

 

Celkový instalovaný příkon 352 kW 71 kW 

Celkový počet zdrojů světla 2 247 2 211 

Počet světelných bodů (svítidel) 2 247 2 211 

Hlavní typ zdroje světla HPS LED 

Roční spotřeba el. energie  1 433 400 kWh 218 300 kWh 

Roční náklady na el. energii  107 000,- Euro 16 300,- Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Město Vrbovec leží v okrese Záhřeb, 30 km od 

severovýchodní části Záhřebu, hlavního města 

Chorvatska. 

 

Město zrekonstruovalo celý systém veřejného 

osvětlení za použití LED technologie 

prostřednictvím EPC. Projekt byl zrealizován ve 

spolupráci s místním výrobcem LED a s místní 

servisní společností. 

 

 

Projekt začal podrobným energetickým auditem 

soudobého systému osvětlení. Tato analýza odkryla 

značný potenciál v oblasti úspor nákladů na energii 

a údržbu.  

 

Město se rozhodlo spustit proces zadání veřejné 

zakázky na rekonstrukci systému veřejného 

osvětlení za použití EPC. Výběr ESCO byl založen 

na ekonomicky nejvýhodnější nabídce. Nabídky 

byly hodnoceny v souladu s následujícími kritérii: 

- čistá současná hodnota (úspora nákladů na 

energii a údržbu během a po garantovaném 

období úspor) (85 bodů),  

- zavedení pokročilého systému řízení veřejného 

osvětlení (10 bodů)  

- technická charakteristika (5 bodů). 

 

Smlouva byla podepsána na 87 měsíců. Kromě 

výměny svítidel byla nainstalována i přepěťová 

ochrana a bezdrátově ovládaný systém řízení. 

 
 

  14 800 obyvatel 

  celostátní, krajské, místní  

  LED elektronika  

 90 700,- €/rok  

 

32 500,- €/rok  

  

1 215 100 kWh/rok 

  559 t/rok 

 

 866 667,- € (kapitálové náklady) 

 995 360,- € (celková hodnota zakázky) 

  7,25 roku 

 

North-West Croatia Regional Energy Agency 

HR-10 000 Zagreb, Ulica Andrije Zaje 10 

Telefon: +385-1-3098-315 

E-mail: info@regea.org 

Web: www.regea.org  
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Celý městský systém osvětlení byl zrekonstruován pomocí LED technologie. Infrastruktura osvětlení 

byla modernizována a zlepšila se bezpečnost na ulicích. Též byl nainstalován systém chytrého řízení a 

bylo dosaženo téměř 80% úspory energie. 

 

 

Poradenský servis podpořil sběr předběžných technických dat a také energetický audit, stejně jako 

poskytoval technické poradenství během trvání projektu. Právní a finanční poradenství bylo 

poskytováno prostřednictvím WeBSEFF - the Western Balkans Sustainable Financing Facility. 

Poskytovatel poradenství propaguje dosažené výsledky a poskytuje relevantní informace ostatním 

samosprávám zajímajícím se o implementaci EPC. 

 

 

Foto: Regionalna Energetska Agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Zagrebačka Župani 

 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

 

Celkový instalovaný příkon 352 kW 71 kW 

Celkový počet zdrojů světla 2 247 2 211 

Počet světelných bodů (svítidel) 2 247 2 211 

Hlavní typ zdroje světla HPS LED 

Roční spotřeba el. energie  1 433 400 kWh 218 300 kWh 

Roční náklady na el. energii  107 000,- Euro 16 300,- Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Tento projekt navazoval na dlouhodobou ambici 

města Wels rekonstruovat 100 % svého veřejného 

osvětlení LED technologií. 

 

Ve Welsu byl systém osvětlení instalován v roce 

1970 v místě zvaném "Underpass Neustadt"- 

podjezd. O 40 let později, bylo nutné provést 

renovaci vzhledem ke stáří a vysokým nákladům 

na údržbu systému. 

 

Město se zajímalo o instalaci LED osvětlení pro 

jeho dlouhou životnost a nízkou spotřebu energie. 

Vzhledem k tomu že osvětlení v podjezdu je v 

provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, byl tento 

projekt vhodným kandidátem na využití metody 

EPC. 

 

 

Hlavními ekonomickými cíli tohoto projektu bylo 

snížení spotřeby elektrické energie a nákladů na 

údržbu.   

 

Město Wels již mělo zkušenosti s metodou EPC a 

městský správce rozvodů elektřiny (EWW) se jako 

ESCO firma účastnil již mnoha projektů v region. 

Rekonstrukce proběhla v roce 2015 s EWW jako 

ESCO. EWW zpracovala hrubou analýzu, která byla 

prodiskutována se zástupci města a následně 

upravena tak, aby bylo dosaženo požadovaných 

výsledků. 

 

 59,900  

  

 EWW  

  1,700 €/rok 

 1,500 €/rok 

  

7,000 kWh/rok 

  3.2 t/rok 

  19,000 € 

  5.5 roku 

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telephone: +43-732-7720-14380 

E-mail: office@esv.or.at 
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Podle zkušeností města Wels, je rozhodujícím aspektem při realizaci EPC projektu nalezení 

důvěryhodného partnera. Cílem projektu je dosáhnout nejlepší kvalitu služeb pro občany 

(bezpečnost a pohodlí, optimální parametry osvětlení – bez oslnění, správné podání barev a 

vhodná volba teploty chromatičnosti). Toho je možné dosáhnout pouze se spolehlivým 

partnerem. 

Nový systém osvětlení byl úspěšně zrekonstruován a prověřen. Klíčovým aspektem je zajištění 

dobré viditelnosti, zvláště, při vjezdu do podjezdu ze severu za slunečního dne. 

 

 

Poradce poskytoval podporu na jednotlivých tématech v průběhu celého projektu. Město Wels 

tuto podporu oceňovalo a bylo konstatováno, že role poradce pomohla zrychlit a zjednodušit 

implementaci projektu.  

 

 

 

 

 

Před renovací                                                   Po renovaci 

 
Foto: www.fotoclubwels.org, archiv městat Wels 
Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

 

Celkový instalovaný příkon 1.9 kW 1.1 kW 

Celkový počet zdrojů 40 40 

Počet světelných bodů(svítidel) 40 40 

Hlavni typ zdroje světla 
Fluorescent lamp  

(pro vlhké prostředí) 

LED 

(pro vlhké prostředí) 

Roční spotřeba el. energie  16,800 kWh 9,800 kWh 

Roční náklady na el. energii  3,700 Euro 2,000 Euro 

Roční náklady na údržbu 2,000 Euro 500 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
http://www.fotoclubwels.org/
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Lupa distribuuje a prodává jídlo, zejména menším 

supermarketům. Povědomí o ochraně přírody se 

stalo více než trendem. Společnosti, které chtějí 

získat legitimitu od zákazníků i vlád musejí brát 

udržitelnost životního prostředí v úvahu a hledat 

rovnováhu mezi efektivitou, společenskou 

poptávkou a přírodou. 

 

Lupa si uvědomuje důležitost těchto témat a 

aktivně přispívá k udržitelnému rozvoji 

prostřednictvím opatření, která zajišťují ochranu 

prostředí a propagují společenské hodnoty.  

 

 

V roce 2015 se společnost rozhodla provést 

energetický audit a vyhledat profesionální 

poradenství ohledně zlepšení energetické účinnosti. 

Důraz byl kladen na analýzu osvětlovacího 

systému a monitorování nejvýznamnějších 

energetických potřeb společnosti. Byly detailně 

zanalyzovány technické, ekonomické a finanční 

aspekty rekonstrukce osvětlení.  

 

Lupa se rozhodla převést systém osvětlení ve 

skladišti na LED technologii za použití EPC. 

Požadavky na kvalitu posuzované v rámci 

výběrového řízení byly následující: kvalita 

osvětlení pro zaměstnance (včetně úrovně 

osvětlení v pracovní rovině a absence oslnění), 

úroveň energetických úspor a záruční podmínky 

nabízené výrobcem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lupa 

 vnitřní osvětlení skladiště 

 Rios Renovables 

 24 000 €/rok 

  5 700 €/rok 

  

370 000 kWh/rok 

 Snížení emisí CO2 170 t/rok 

  95 000 € 

 4 roky 

 

Escan  

E-28029 Madrid, Ferrol 14 

Telefon: +34-91-323-2643 

E-mail: escan@escansa.com 

 

 

 

 

 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Výsledkem projektu je velmi kvalitní osvětlení pro zaměstnance. Úroveň osvětlení se zlepšila, byla 

snížena míra oslnění a zároveň bylo dosaženo podstatné úspory nákladů na elektřinu a údržbu. ESCO, 

společnost Rios Renovables, dokončila úspěšně všechny projektové kroky. Nový systém je v provozu 

od roku 2015. 

 

 

Poradenský servis byl kontaktován v souvislosti s projektem Streetlight-EPC. Podpořil ESCO při 

hodnocení proveditelnosti projektu a provedl analýzu životnosti. Poradenský servis poskytl technickou 

podporu při vyhodnocování potenciálu úspor při přechodu na LED technologii. Také se podílel na 

rozšíření pozitivních dopadů projektu. Zpětná vazba a poradenství v technických a finančních 

oblastech bylo poskytováno v průběhu celého procesu, zejména pokud šlo o EPC model.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Escan 

Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 75 kW 23 kW 

Celkový počet zdrojů světla 339 239 

Počet světelných bodů (svítidel) 339 239 

Hlavní typ zdroje světla 530 000 kWh 160 000 kWh 

Roční spotřeba el. energie  35 000 Euro 11 000 Euro 

Roční náklady na el. energii  6 000 Euro 300 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Řetězec čerpacích stanic "Pink Tankstelle" 

provozuje 15 stanic v Rakousku a Bavorsku.  

Stanice ve městě Neuzeug zahrnuje plochu pro 

čerpání pohonných hmot, obchod, restauraci a 

zařízení pro mytí vozidel.  

 

Vedoucí čerpací stanice se doslechl o projektu EPC 

pro renovaci osvětlení v nedaleké tenisové hale. 

Vzhledem k vysokým výdajům stanice na 

elektrickou energii se začal zajímat o technologie 

LED a kontaktoval firmu ESCO, která se podílela na 

projektu tenisové haly.  

 

Vedoucí stanice nebyl důvěrně seznámen s principy 

poskytování energetických služeb se zárukou. 

Přestože stanice byla stará pouze 5 let, analýza 

ukázala, že přechod na technologie LED osvětlení v 

kombinaci s EPC by mohl dávat smysl.  

 

 

V roce 2015 byl celý systém osvětlení (vnitřní i 

venkovní) renovován na LED technologie a byl 

nainstalován nový systém řízení osvětlení. Jako 

ESCO firma a realizátor projektu byla využita 

místní firma poskytující elektroinstalace.  

 

Celkem bylo vyměněno 133 svítidel, což vedlo ke 

snížení instalované kapacity z 18 na 5,6 kW. Roční 

spotřeba elektrické energie byla snížena o 25 %, 

což vedlo k významnému snížení nákladů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pink Tankstelle, 

Neuzeug 

  Vnitřní a venkovní osvětlení 

čerpací stanice, osvětlení myčky vozidel 

  Green Energy Projects 

  7 600 €/rok 

 1 900 €/rok 

   

58 400 kWh/rok 

  27 t/rok  

 

 62 400 € (celková investice) 

 60 200 € (financováno skrze EPC) 

 

 12 000 € (regionální smluvní program) 

 2 200 € (dotace – životní prostředí) 

  10 let 

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telefon: +43-732-7720-14380 

E-mail: office@esv.or.at 
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Menší společnosti (jako klienti) nebo projekty s menším množstvím svítidel se těší pouze omezenému 

zájmu firem ESCO.  Avšak v tomto případě, kdy se jedná o kombinaci obchodních prostorů, restaurace a 

myčky vozidel, se ukázal rozsah projektu dostatečný pro použití metody EPC.  Tato situace potvrzuje 

důležitost vypracování předběžné analýzy stavu věci dříve, než zavrhneme EPC jako potenciální 

finanční a provozní model.  

 

Zúčastněná ESCO firma je původně místní elektroinstalační firma a tato zakázka pro ni byla jedním z 

prvních projektů EPC.  Realizace proběhla velmi rychle. Výběr dodavatele byl proveden v květnu 2015 

a následná implementace o 5 měsíců později v říjnu 2015. 

 

 

Protože pro ESCO firmu se jednalo o jeden z prvních projektů EPC, byla podpora ze strany poradce 

nezbytná a velmi ceněná.  Také provozovatel čerpací stanice nebyl důvěrněji obeznámen s principy 

modelu EPC a tudíž i z jeho strany byla podpora požadována.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: OÖ Energiesparverband 
Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 17,9 kW 5,6 kW 

Počet světelných bodů (svítidel) 133 133 

Hlavní typ zdroje světla Vice druhů LED 

Roční spotřeba el.energie  231 100 kWh 172 700 kWh 

Roční náklady na el.energii  30 000,- Euro 22 400,- Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Tenisový klub Fischer UTC je s  600 členy jedním z 

největších a nejdéle existujícím klubem v Horním 

Rakousku. Tenisový klub nabízí svým členům 8 

venkovních a 4 kryté kurty v hale.  

 

Tenisová hala byla postavena v roce 1992. Avšak v 

průběhu let se systém osvětlení stal extrémně 

poruchovým – někdy docházelo k poruchám 

dokonce v průběhu zápasu.  Protože spokojenost 

členů klubu je pro klub zásadní, došlo k rozhodnutí 

provést renovaci systému osvětlení. 

 

 

Příprava projektu renovace osvětlení začala na jaře 

2015. Realizace musela být provedena rychle, 

protože tenisové kurty musely být připraveny na 

mistrovský turnaj v září. Hlavní priority pro nové 

osvětlení haly byly: nejlepší osvětlení kurtů, 

maximální omezení rušivých efektů osvětlení a 

omezení nákladů na údržbu a elektrickou energii.  

 

Osvětlení tenisové haly musí splnit specifické 

požadavky a svítidla musí být dostatečně robustní, 

aby odolala úderům tenisových míčků. Protože v 

době přípravy projektu nebyly na trhu k dispozici 

vyhovující LED zdroje pro požadavky haly, byly 

použity účinné fluorescenční zářivky. 

 

Tenisový klub porovnal několik ESCO firem a 

rozhodl se uzavřít EPC smlouvu s lokální firmou na 

elektroinstalace. Tato firma prováděla do té doby 

údržbu osvětlení v hale a toto pro ní byl první EPC 

projekt v roli ESCO dodavatele.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fischer UTC – Tenisová hala 

v  Riedu 

 : Vnitřní osvětlení v tenisové 

hale 

 Gadermeier  

 4,300 €/rok 

 : 1,300 €/rok 

(nebyly garantovány EPC smlouvou)  

 26,200 

kWh/rok 

  12 t/rok 

 

 60,100 € (celková investice) 

 29,900 € (financováno EPC) 

 

 4,600 € (regionální smluvní program) 

(následně byl projekt podpořen několika 

sportovními programy) 

 7 let 

 

OÖ Energiesparverband 

A-4020 Linz, Landstrasse 45 

Telephone: +43-732-7720-14380 

E-mail: office@esv.or.at 

http://www.streetlight-epc.eu/
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Tenisové haly mají velký potenciál pro renovaci osvětlení. Vzhledem k vysokým stropů v halách je pro 

výměnu zdroje světla nutno použít vysokozdvižnou lavičku – což je drahé a také to narušuje provoz 

haly. Proto je důležité použít osvětlení s minimálními nároky na údržbu. Nový systém osvětlení se 

podařilo instalovat za pouhé 2 týdny, tudíž nedošlo k narušení provozu haly.  

 

Provozovatel klubu je s dosaženými výsledky velmi spokojen. Očekávané úspory energií byly 

dosaženy a byl také splněn požadavek na významné snížení času potřebného na údržbu. Vedení klubu 

také zdůrazňuje spokojenost s krátkou dobou návratnosti investice. 

 

 

Protože šlo v tomto projektu o první realizaci EPC pro ESCO firmu, byla přítomnost odborného poradce 

nezbytná a vysoce oceňována. Podobně jako pro ESCO firmu, také pro vedení klubu se jednalo o první 

zkušenost s projektem EPC. Poradenský servis byl kontaktován několikrát s požadavkem asistence a 

podpory, především ve věcech technických a smluvních.   

Před renovací       Po renovaci 

Foto: UTC-Fischer, pixabay,  
Obsah této publikace zavazuje pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Evropská komise ani agentura EASME nenesou 
odpovědnost za jakékoli případné využití zde obsažených informací. 

Celkový instalovaný příkon 31 kW 24 kW 

Počet světelných bodů  (svítidel) 480 288 

Hlavní typ zdroje světla 

Fluorescenční zářivky  

(58 W každá) s nízko 

ztrátovým předřadníkem  

Fluorescenční zářivky  

(80 W každá) s 

elektronickým 

předřadníkem  

Roční spotřeba el. energie 44,200 kWh 18,000 kWh 

Roční náklady na el. energii  7,200 Euro 2,900 Euro 

http://www.streetlight-epc.eu/

