
Dotazník
Obnova  veřejného osvětlení
Následující dotazník umožní prvotní posouzení, zda může být obnova veřejného
osvětlení provedena ekonomicky a zda může být EPC vhodnou volbou.

Dotazník lze využít následujícím způsobem:
Vyplňte OK a KO kritéria
Pokud je většina odpovědí pozitivní, vyplňte také stránku
„Tabulka údajů pro veřejné osvětlení a EPC“ v této složce
Pošlete vyplněné tabulky na uvedenou adresu 
a získáte informace o dalším postupu

Vyplněný formulář „Tabulka údajů pro veřejné osvětlení a EPC“ 
můžete poslat na adresu: 
Energy Centre České Budějovice
náměstí Přemysla otakara II. 87/25
    370 01  České Budějovice
    e-mail:  eccb@eccb.cz
kontaktní osoba: Bohuslav Čtveráček

ECČB vás bude kontaktovat a poskytne další informace,
zdali je EPC možnou variantou ve vašem případě.



Proč obnovovat veřejné osvětlení?
Veřejné osvětlení je pro většinu samospráv důležité téma – musí splňovat řadu požadavků, především napomáhat 
dopravní a společenské bezpečnosti a umožnit nízkonákladový provoz a snadnou údržbu.
V obcích se starým neefektivním systémem může veřejné osvětlení představovat 30 až 50% z jejich celkové spotřeby
elektrické energie. Potenciál úspory je zde obrovský: obecně při použití současných technologií je možno ušetřit 30 až
70%. tento potenciál úspor byl zaznamenán Evropskou unií: nařízení Ek 245/2009 stanovuje požadavky na stažení
mnoha typů světelných zdrojů často užívaných pro veřejné osvětlení z trhu (v průběhu let 2012 až 2017). Stažení z trhu
znamená, že tyto skupiny produktů nebudou dále dostupné. tímto opatření bude postiženo téměř 80% zdrojů, které
jsou v současnosti v provozu – mezi nimi například vysokotlaké sodíkové (HPS ) a vysokotlaké rtuťové lampy (HPM).
tato situace nutí obce jednat – protože nevyhovující zdroje již nebudou na trhu. Provozovatelé veřejného osvětlení mají
v principu následující volby:
1.  Výměna pouze zdrojů světla

Nevýhody: pro většinu typů zdrojů jediná možnost, ale pouze do roku 2015 (v mnoha
případech již nebudou dostupné náhradní zdroje, které by pasovaly do
existujících svítidel), lze očekávat technické problémy a nízké úspory

2.  Náhrada jak zdrojů, tak předřadníků
Nevýhody: zdroje a svítidla poté často vzájemně správně nepasují, toto pravděpo-

dobně povede ke ztrátě záruky na celý systém
3.  Omezení údržby veřejného osvětlení na pouze ad hoc situace (jde o případy,

kdy nefunkční zdroj nebude již nahrazen)
Nevýhody: negativní dopad na bezpečnost a možné riziko náchylnosti k nehodám

4.  Renovace celého systému – náhrada svítidel  (zahrnuje zdroje  i předřadníky) 
účinným a trvanlivým systémem na bázi LED zdrojů
Nevýhody: vysoké vstupní investiční náklady

Jelikož většina obcí trpí nedostatkem dostupného kapitálu, jsou pro překonání této bariéry nezbytná inovativní řešení.
V mnoha zemích v Evropě se jako řešení tohoto problému osvědčila metoda EPC.
Současné LED technologie pro veřejné osvětlení nabízí vysoké úspory a konkurenceschopnou návratnost investic. Přede-
vším v posledních třech letech prodělaly LED technologie prudký rozvoj. Dnes je již LED osvětlení ekonomicky velmi 
zajímavou volbou pro obnovu veřejného osvětlení v mnoha případech, s potenciálem úspor přes 50%. níže uvedená 
tabulka ukazuje příklad úspor v průběhu životního cyklu:
Hodnoty v eurech vychází ze zkušeností vyspělých zemí EU.

HPM= vysokotlaké rtuťové, HPS= vysokotlaké sodíkové, další úspory mohou být dosaženy snížením nákladů na údržbu

Vedle snížení nákladů může správně navržený LED systém veřejného osvětlení přinést významné zlepšení v minimalizaci „světelného
znečištění“ a ochraně nočního života zvířat.

Jak mohou obce využít tento dotazník? 
tento dokument má za cíl ve dvou krocích pomoci samosprávě při posouzení zdali by mohla být metoda EPC vhodná
volba pro renovaci jejich kompletního systému veřejného osvětlení (nebo dílčí části):
Krok 1: OK a KO kritéria: projděte níže uvedenou tabulku a odpovězte na otázky ohledně vašeho systému veřejného

osvětlení (nebo jeho části). Pokud jsou všechny nebo téměř všechny odpovědi „ano“ můžete postoupit na krok 2.
Krok 2: Tabulka údajů pro Veřejné osvětlení a EPC: Vyplňte jmenovanou tabulku (je součástí této složky) a odešlete 

ji na adresu ECČB. Budete zpětně informováni o dalších možných krocích směrem k renovaci veřejného osvětlení
ve vaší oblasti.

typ zdroje investice elektřina údržba celkové náklady investice elektřina údržba celkové náklady
HPM 4 321 230 555 12 964 690 1666
HPS 20 214 230 464 68 623 690 1401
LED 160 67 75 302 319 201 225 745

náklady za 5 let (€/zdroj) náklady za 15 let (€/zdroj)



Krok 1 OK a KO kritéria projektů
„Veřejného osvětlení – EPC“

Pokud jsou všechny nebo téměř všechny odpovědi „ano“ můžete postoupit na krok 2 (vyplnit „tabulku údajů pro veřejné
osvětlení a EPC“).

POziTiVNí / NEgATiVNí fAKTOry ANO
(kritérium ok)

NE
(ko kritérium) NEVím

zdroje světla / instalace 
jsou provozuschopné, ale ve špatném stavu

zdroje světla jsou starší než 10 let

Instalace obsahuje zdroje stahované 
z prodeje (HPS, HPM)

Délka uvažovaných instalací je více než 1 km

Cena elektřiny je vyšší než 2,70 kč/kWh

Roční náklady na údržbu na jeden světelný bod 
jsou vyšší než 560,- kč

Provozní doba je více než 3600 hodin/rok

V průběhu noci se neprovádí 
stmívání  a / nebo vypínání

Finanční náklady pro obec jsou více 
než 1,5% z rozpočtu

Investiční náklady představují problém



Co je metoda EPC?
EPC (anglicky „Energy Performance Contracting“, překládáno jako „energetické služby se zárukou“) je smluvní vztah
mezi příjemcem (např. obec) a poskytovatelem opatření na zlepšení energetické účinnosti, tzv. ESCo (společnost
poskytující energetický servis). ESCo financuje a realizuje energeticky účinnou investici – např. renovaci veřejného
osvětlení technologií LED pro celou obec nebo vybranou část. Roční úspory energie jsou použity k pokrytí investič-
ních a kapitálových výdajů. Po skončení kontraktu profituje klient z úspor energie a nákladů.

Evropský projekt „Veřejné osvětlení - EPC“
Projekt financovaný z programu Intelligent Energy Europe byl zahájen v dubnu 2014 s cílem nastartování trhu a pop-
távky po EPC prostřednictvím projektů renovace veřejného osvětlení. Projekt zvaný „Veřejné osvětlení - EPC“ podpoří
vytvoření nabídky a poptávky v 9 regionech EU mj. zřízením regionálních poradenských center. tato servisní centra
budou poskytovat ucelenou podporu jak městům a obcím, tak SME (malé a střední firmy) jako potenciálním ESCo
dodavatelům. tým projektu zahrnuje 9 regionálních agentur, které budou poskytovat EPC poradenský servis, dále 9
samospráv z různých zemí EU a Evropskou síť Fedarene.

Více informací:  www.streetlight-epc.eu a www.eccb.cz (sekce „Veřejné osvětlení - EPC“)

Další informace
             Pro jakékoliv další informace, prosím, kontaktujte:
             Energy Centre České Budějovice

náměstí Přemysla otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
telefon:  387 312 580
fax:          387 312 581
mobil:     773 512 580
eccb@eccb.cz
www.eccb.cz

obsah této publikace zavazuje pouze její autory. nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. 
Evropská komise ani agentura EaSME nenesou odpovědnost za jakékoliv případné využití zde obsažených informací.

vydalo: Energy Centre České Budějovice
vydání: první

rok vydání: 2015
(tato publikace je distribuovaná zdarma)

Tento Dotazník byl navržen v rámci evropského projektu „Veřejné osvětlení - EPC“



Tabulka údajů pro Veřejné osvětlení – EPC:
aby bylo možné provést prvotní posouzení, zdali je metoda EPC vhodná pro váš případ, je nutné získat následující data. 
Ve většině případů je vhodné začít se specifickou oblastí / částí obce (obvykle se starším / neúčinným systémem osvětlení).

Prosím připojte: obrázky sloupů a svítidel, účty za elektřinu (nejméně za poslední rok) 
a kontakt na odpovědnou osobu za obec.
Náklady na údržbu v této tabulce by měly také zahrnovat náklady na výměnu zdrojů a cenu práce. 
Pokud je toto pro vás složité, prosím, naznačte to.

HPM= vysokotlaké rtuťové, HPS= vysokotlaké sodíkové, LPS= nízkotlaké sodíkové, MHL = metalhalidové, 
CFL = kompaktní florescenční, FL = florescenční, LED = diodové

PrOJEKT:  .......................................................................................................................... JEDNOTKy Váš sysTém VEř.OsVěTlENí

Druh ulice

Rok realizace (stáří instalace)

Délka osvětlené ulice (nepovinné) km

Počet světelných bodů (SB) počet

Celkový instalovaný příkon projektu kW

nejobvyklejší zdroj světla

odhadovaný počet zdrojů toho typu

Druhý nejobvyklejší zdroj

odhadovaný počet zdrojů toho typu

třetí nejčastější zdroj

odhadovaný počet zdrojů toho typu

Výška sloupů / nosičů osvětlení (nepovinné)

typická vzdálenost mezi SB

Stav sloupů / nosičů dobrý / špatný

Celková roční spotřeba elektřiny instalace kWh / rok

Cena elektřiny  (včetně daně) kč / kWh

Celkové roční náklady na údržbu kč / rok

Roční náklady na 1 SB kč / rok

typický provozní čas Vo nebo celkový roční provozní čas od - do
hodin / rok

Interval stmívání nebo vypnutí (v průběhu noci)


