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                       ESOLi zpravodaj

                       Zajímáte se o adaptivní veřejné osvětlení ? Získejte podporu z ESOLi

č. 2, srpen 2011

Obsah

Semináře ESOLi v Evropě .................................................................................................................................. 1

Energeticky šetrné veřejné osvětlení – informační semináře ESOLi v České republice ................................. 2

Příklady dobré praxe......................................................................................................................................... 2

Novinky týkající se osvětlování a energetické účinnosti ................................................................................. 3

Semináře ESOLi v Evropě

Projekt ESOLi (Energeticky šetrné veřejné osvětlení, z anglického Energy Saving Outdoor Lighting) dovršil 
svůj první rok aktivit. Priorita květnového projektového setkání v Göteborgu tak spočívala v analýze prvních 
výsledků a nadcházejících úkolech. Toto setkání tentokrát hostil magistrát města Göteborg, jeden z 16 
partnerů v konsorciu a jeden z partnerů, který má velké zkušenosti s inteligentním veřejným osvětlením.

Mimo setkání konsorcia se zde konal také první švédský 
seminář projektu ESOLi a paralelně nejvýznamnější 
skandinávský veletrh světelné techniky – Elfack Fair.

Semináře se zúčastnilo 50 lidí, především zastupitelé 
obcí a měst a podnikatelé ze Švédska. Semináře se 
také zúčastnili členové konsorcia ESOLi ze 13 zemí. 
Setkání bylo protknuto pozitivní atmosférou díky 
mezinárodnímu charakteru a výstupy z poslední části 
semináře (tzv. speed meeting) poskytly mnoho 
užitečných připomínek a nápadů, jak zvýšit zastoupení 
inteligentních systémů veřejného osvětlení.

Delegáti se zúčastnili také největšího skandinávského
veletrhu světelné techniky Elfack. Na veletrhu byly 
zastoupeny přední značky výrobců světelných zdrojů a 
svítidel. Více informací o semináři: 
http://www.nyttljus.se/esoli-workshop-goteborg.asp, více 
informací o veletrhu: http://www.elfack.com.

Po skončení švédského semináře uskutečnil německý 
partner projektu ESOLi seminář 19. května v rámci 
Berlínských energetických dní. Berlínského semináře se 
zúčastnilo více než 80 delegátů. Byli zastoupeni 
zástupci firem zabývající se údržbou veřejného 
osvětlení, města a samosprávy i vědecké organizace.

V rámci seminářů jsou představeny existující inteligentní řešení veřejného osvětlení (obvykle dobré praxe 
z celé Evropy i z konkrétní země pořádající seminář). Nechybí ani příklady týkající se LED a řídicích 
systémů. Součástí seminářů jsou také informace o inovativních možnostech financování.
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Během roku 2011 budou partnerské organizace organizovat 28 informačních seminářů ve 14 zemích, 
na které budou navazovat školící semináře pro profesionály. Více informací naleznete na webu: 
www.esoli.org.

ESOLi je projekt podpořený Evropskou unií v rámci programu Inteligentní energie pro Evropu. Projekt je 
zaměřen na prosazování energeticky efektivních řešení veřejného osvětlení a na zvýšení počtu 
inteligentních světelných bodů. ESOLi nabízí městům a samosprávám specifické informace a nástroje. Brzy 
bude k dispozici na internetové stránce projektu katalog dobrých praxí a testovací nástroj pro vyhodnocení 
variant rekonstrukce veřejného osvětlení.

Energeticky šetrné veřejné osvětlení – informační semináře ESOLi v České republice

V rámci evropského projektu ESOLi, který se zabývá prosazováním šetrného osvětlení, Vás zveme na 
informační seminář. Seminář je zdarma a je určen pro starosty, zástupce obcí a měst a ty, kteří se zabývají 
veřejným osvětlením. Součástí semináře budou základní informace o veřejném osvětlení, představení 
moderních trendů, možnosti snížení spotřeby a optimalizace veřejného osvětlení, představení nejlepších 
praxí z ČR a Evropy a výměna zkušeností s veřejným osvětlením mezi účastníky semináře.

Termíny a místa konání semináře:
 čtvrtek 8. září 2011, Praha, 9:30, ELTODO, zasedací místnost, Novodvorská 1010/14, Praha 4
 čtvrtek 6. října 2011, Brno, 9:30, ELTODO, zasedací místnost, Porážka 207/1, Brno

V případě zájmu o účast Vás prosíme o zaslání jména, emailu, telefonního kontaktu a názvu Vaší firmy či 
instituce na email: michal.stasa@svn.cz.

Program semináře: http://www.esoli.org/images/stories/cz/pozvanka-seminar-esoli.pdf

Příklady dobré praxe
V této části zpravodaje Vám ukážeme některé zajímavé příklady projektů inteligentního veřejného osvětlení. 
Představíme Vám technická řešení projektů rozdílných velikostí z různých částí Evropy.

Provincie Bergamo (Itálie)

Úsek dopravy a udržitelného rozvoje provincie Brescia, 
který spravuje více než 130 instalací veřejného osvětlení 
s více než 10 000 světelnými body společně se speciálními 
instalacemi zahrnujícími tunelové osvětlení a světelnou 
signalizaci, již několik let testuje nová a vysoce účinná 
technická řešení veřejného osvětlení.     

Tato řešení zahrnují regulaci příkonu světelných soustav 
kombinovanou se systémy vzdálené regulace jednotlivých 
světelných bodů, zařízení využívající vysoce výkonné LED, 
úsporné světelné zdroje s dlouhou dobou života nebo 
instalace stožárů veřejného osvětlení pasivně zvyšující 
bezpečnost. Výsledky:

- Celkové úspory za 6 let: € 1.900.000, což odpovídá 
34% původních nákladů na veřejné osvětlení, současně 
se snížením emisí CO2 o 8200 tun;

- Významné úspory v nákladech na údržbu;
- Vyšší účinnost instalovaných technologií a zvýšení 

bezpečnosti občanů na ulicích;
- Méně opravárenských a konstrukčních prací na ulicích. 
Zvláštní pozornost byla věnována správnému návrhu 
osvětlení se zaměřením na optimalizaci správy budoucích 
zařízení: cílem jsou úspory energie, efektivita řízení a 
zvýšení bezpečnosti na 1400 km silnic.
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Pilotní projekt LED v Praze

V lednu 2011, byla v Praze 5, Smíchov spuštěna celosvětově první instalace nového systému veřejného 
osvětlení. LED svítidla byla nainstalována na ulici Plzeňská (třída osvětlení ME2). 

Hlavním cílem této instalace bylo ukázat možnost, jak lze pomocí svítidel LED efektivně osvětlit široký 
dopravní prostor (až 5 jízdních pruhů a 2 tramvajové 
pásy).  

Systém umožňuje regulaci světelného toku svítidel 
pomocí počítače přes jednoduché internetové rozhraní. 
Umožňuje zapnutí a vypnutí osvětlovací soustavy nebo 
volitelné nastavení stmívacích programů. Další funkcí 
systému je hlášení poruch v osvětlovací soustavě. Tím 
poskytuje operátorovi všechna důležitá data a umožňuje 
mu efektivně a s vyšší účinností řídit osvětlení dané 
komunikace. 

Technologická část systému je založena na komunikaci 
po silovém vedení (PLC) mezi jednotlivými svítidly a 
zapínacím místem. Data z jednotlivých svítidel jsou shromažďována v zapínacím místě a přes internet 
posílána na centrální dispečink pomocí GPRS.  

Novinky týkající se osvětlování a energetické účinnosti
V této části Zpravodaje můžete nalézt informace o nadcházejících zajímavých událostech, možnostech 
otevřeného čerpání financí a dalších tipech jak se zapojit do projektu.

První workshop ESOLi v Itálii
23. června 2011 se v Brescii konal první italský workshop organizovaný skupinou Gruppo Impresa. Experti
zde přednesli zajímavé informace o nových řešeních šetřících energii ve veřejném osvětlení, o příkladech 
projektů realizovaných obcemi a městy a o možnostech spolupráce se společnostmi, které nabízejí EPC 
služby (ESCO). Druhý italský workshop ESOLi se bude konat na podzim 2011. Bližší informace na: 
kubanyi@gruppoimpresa.it .

7. Blíží se výzva k Rámcovému Programu – “Energie” 
20. července 2011 bude zveřejněno další kolo výzvy s prioritou „Energie“ 7. Rámcového programu.  
V současné době je plánováno spuštění pěti výzev, mimo jiné také výzva týkající se „Chytrých měst“ (viz 
další novinky). Program RP7 podporuje výzkum a propagační činnosti, což povede k urychlení vývoje 
nákladově efektivních technologií pro lépe energeticky udržitelnou ekonomiku. 
http://cordis.europa.eu/fp7/energy/

Spuštění nové iniciativy EU „Chytrá města a veřejnost“
Města jsou klíčem k cíli EU, kterým je úspora 20% energie do roku 2020 a v rozvoji 
nízkouhlíkové ekonomiky do roku 2050 snížení spotřeby energie o 70% ve městech EU.  
Města, která směřují k přechodu na chytrý systém s nízko uhlíkovou energetikou, mají 
velký potenciál získat mnoho výhod: finanční úspory díky nižší spotřebě energie, 

zvýšení zaměstnanosti v důsledku rozvoje a zavádění inovativních energetických technologií, povzbuzení 
podnikatelských aktivit prostřednictvím nových obchodních příležitostí, čistší vzduch a vyšší životní úroveň. 
Inovativní začlenění různých technologií, které dělají města a veřejnost „chytré“ vyžaduje závazek a úzkou 
spolupráci místních autorit, občanů, průmyslu (např. energetika, stavebnictví, doprava, informační a 
komunikační technologie), finančních institucí a vysokých škol.  Pro podporu tohoto procesu byla 21. června 
2011 spuštěna iniciativa „Chytrá města a veřejnost“ se základním rozpočtem 80 milionů Euro. Na začátku 
se bude tato iniciativa spoléhat na organizační rámec ostatních iniciativ EU (Plán pro Strategické 
Energetické Technologie (SET), „Dohoda mezi Starosty“, CONRECTO, CIVITAS, Zelená Digitální Listina) a 
první výzva k tomuto programu bude spuštěna v rámci RP7 20. července 2011. 
http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20110621_smart_cities_conference_en.htm
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Mezinárodní konference: Světlo 2011 (EKOLOGIE - EKONOMIKA - EFFEKTIVITA), 21.–23. září 2011, 
Praha, Česká republika
Cílem konference je prezentace vědeckých a technických poznatků předních odborníků pracujících v oboru 
osvětlení, jakož i navázání vzájemného setkání odborníků z evropských zemí s výměnou zkušeností. 
Konference poskytuje příležitosti k rozšíření stávajících kontaktů a předávání si zkušeností z oboru. Více na 
internetové adrese: www.svetlo2011.cz

Shromáždění věnované profesionálnímu světelnému návrhu (PLDC) – Madrid (Španělsko),
19.-22. říjen 2011
PLDC je třídenní konference s cca 65 příspěvky od mezinárodně známých řečníků. Konference je 
doprovázena výstavou výrobců prezentující své společnosti. http://www.pld-c.com/

Valná hromada LUCI – Göteborg (Švédsko), 16.-19. listopad 2011 
Zastupitelé měst a obcí a profesionálové z oblasti světelné techniky jsou zváni do Göteborgu na valnou 
hromadu LUCI. Valná hromada poskytuje městům možnost sdílet zkušenosti, vyměňovat know-how a učit se 
od ostatních díky setkáním, návštěvám a díky ceně City People Light. Předběžný program naleznete zde.

Zapojte se! Kontaktuje partnery ESOLi!

Koordinátor: Sabine Piller
Berliner Energieagentur GmbH (BEA), Německo

Partneři: Evropská federace výrobců světelných zdrojů aisbl, Belgie
Černomořské regionální energetické centrum, Bulharsko
ELTODO EG, Česká republika
SEVEn, Středisko pro efektivní využíváni energie, o.p.s., Česká republika
SITO Oy, Finsko 
město Göteborg, Úřad dopravy a veřejné dopravy, Švédsko
Selc Ireland Ltd, Irsko
Gruppo Impresa Finance s.r.l., Itálie
Ekodoma, Lotyšsko
Luminext BV, Nizozemí
Agentura pro silniční dopravu a transport, město Oslo, Norsko
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Polsko
Institut pozemního a inženýrského stavitelství ZRMK, Slovinsko
Javna Razsvetljava d. d., Slovinsko
SECE – Španělská společnost elektrických montáží, Španělsko 

Web: www.esoli.org

Trvání: 20/04/2010 - 19/04/2013

Rozpočet: EUR 2 112 996 (EU grant: 75%)

Smlouva č.: IEE/09/927/SI2.558319




