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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá likvidací světelných zdrojů. V druhé části jsou 

popsány světelné zdroje a jejich dělení. Ve třetí kapitole uvádím popis systému zpětného 

odběru světelných zdrojů v ČR a jednotlivé kolektivní systémy. Ve čtvrté kapitole řeším 

otázku zlepšení zpětného odběru světelných zdrojů. V kapitole páté uvádím metody 

zpracování odpadů ze světelných zdrojů a v šesté kapitole popisuji dopady vybraných 

světelných zdrojů do životního prostředí z hlediska energetického a ekologického. 

 

Klíčová slova: světelné zdroje, zpětný odběr, elektrické a elektronické zařízení 

 

 

Summary 

This thesis deals with the disposal of lamps. The second chapter describes the light 

sources and their division. I present a description of the return of light sources in the Czech 

Republic and the various collective systems in the third chapter. The fourth chapter 

addresses the issue of improving take-back of light sources. In the fifth chapter I present 

methods of waste treatment of light sources and the sixth chapter describes the impact of 

selected light sources on the environment in terms of energy and environmental. 

 

Keywords: light sources, take-back, electrical and electronic equipment 
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1. ÚVOD 

 

Má diplomová práce se zabývá problematikou likvidace světelných zdrojů a jejich 

zpětným odběrem. Světlo je nezbytnou součástí života každého z nás. Nyní se nacházíme 

v době, kdy je rozvoj nových světelných zdrojů na vysoké úrovni. To znamená, že starší 

světelné zdroje, například klasická žárovka, jsou odsouvány do pozadí a nahrazovány 

novými, vylepšenými zdroji s vyšší účinností, které ovšem mohou mít horší provozní 

vlastnosti a vyšší pořizovací náklady. Další problém se světelnými zdroji je jejich 

nakládání po ukončení jejich doby technické životnosti, kdy se musí zabránit úniku 

určitých toxických látek do životního prostředí. Takové látky obsahuje například 

kompaktní zářivka, jejíž užívání se v poslední době značně rozšiřuje. 

 

V dnešní dynamické době je na výběr velký sortiment různých světelných zdrojů. 

Cílem této práce je vytvořit přehled jednotlivých světelných zdrojů a porovnání jejich 

parametrů, popis zpětného odběru světelných zdrojů a jednotlivých kolektivních systémů, 

které se touto problematikou zabývají a v neposlední řadě popis zpracování odpadů ze 

světelných zdrojů a nakládání s nimi po ukončení jejich životnosti. 
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2. KLASIFIKACE SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

2.1  Rozdělení světelných zdrojů 
 

Se světelnými zdroji se setkáváme takřka na každém kroku našeho života. 

V podstatě každý osvětlený předmět tvoří světelný zdroj. Z tohoto pohledu lze rozdělit 

světelné zdroje na zdroje vlastní a nevlastní. Za zdroje vlastní můžeme označit předměty 

a látky, v jejichž skladbě dochází přímo ke vzniku světla. Naopak za nevlastní zdroj 

se označují ty látky a předměty, které světlo nevytváří, ale pouze odráží nebo rozptylují 

světlo dopadající na jejich povrch. [1] 

 

Světelné zdroje jsou základním prvkem osvětlovacích systémů.  Největší význam 

z umělých zdrojů světla mají zdroje napájené elektrickou energií, tedy elektrické světelné 

zdroje. Kvalita a účinnost celé osvětlovací soustavy je z velké části připisována správné 

volbě světelného zdroje. [2] 

 

Vlastní světelné zdroje se dělí na zdroje umělé a na zdroje přírodní. Hlavními 

zástupci přírodních zdrojů jsou kosmická tělesa, chemické reakce, biologické zdroje, 

tektonické jevy a přírodní elektrické výboje. Naopak umělé zdroje lze rozdělit na tři velké 

podskupiny, které mají své další podrobné dělení. [1] 

 

 

Obrázek 1: Podrobné dělení umělých zdrojů světla [1] 
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2.2  Popis jednotlivých světelných zdrojů 
 

Elektrické světelné zdroje můžeme rozdělit do tří kmenových skupin, 

a to na teplotní, výbojové a světelné diody. Jako teplotní zdroje označujeme halogenové 

žárovky a klasické žárovky, kde dochází průchodem elektrického proudu k zahřátí vodivé 

látky na vysokou teplotu. Vodivá látka pak vytváří v důsledku tepelného pohybu optické 

záření. Výbojové zdroje, mezi které patří zářivky a výbojky, pracují na principu 

elektrických výbojů v plynech a parách různých kovů. Při tomto procesu využívají 

přeměnu elektrické energie na energii kinetickou, která se při srážkách s atomy plynů mění 

na optické záření. Do poslední skupiny diodových světel se řadí LED, fungující 

na principu vyzařování energie v podobě fotonů při návratu elektronů z vybuzeného stavu 

do základního energetického stavu. [2] 

 

2.2.1 Žárovky a halogenové žárovky 

Mezi výhody klasických žárovek patří jejich jednoduchá konstrukce, malé rozměry 

a hmotnost, nízká cena, okamžitý start, jednoduché napájení, stabilní svícení a nezávislost 

na teplotě okolí. Také postrádají látky, které by zatěžovaly ve větším významu životní 

prostředí. Nevýhoda žárovek spočívá v tom, že mají krátkou životnost a malý měrný 

výkon. [2] 

Princip žárovky 

Odporovým vláknem žárovky, vyrobeným z wolframu, prochází elektrický proud, 

vznikají velké ztráty a elektrická energie se mění na teplo a poté se vlákno zahřívá. 

Toto vlákno zahřáté na vysokou teplotu, se stává zdrojem záření. Až 95 % dodané 

el. energie se mění při tomto procesu na teplo a pouze zbylých 5 % na světelné záření. [2] 

               

Obrázek 2: Ukázka typů klasických žárovek [31] 
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Výhody:       Nevýhody: 

• vynikající podání barev,     • velmi krátká životnost, 

• nízká pořizovací cena,     • velmi nízká účinnost, 

• stmívatelnost.      • vysoké provozní náklady. 

 

Princip halogenové žárovky 

Oproti obyčejným žárovkám mají halogenové žárovky vylepšení ve formě náplně 

s příměsí halových prvků uvnitř baňky. Tyto vnitřní prvky vedou k delší životnosti 

žárovek, neboť zde probíhá halogenový cyklus, kdy se odpařený wolfram slučuje 

s halogeny a vlivem tepla se vrací zpět na vlákno a rozkládá se. Na vláknu se wolfram 

usazuje a halogen se vrací k povrchu baňky. Tento proces se stále v cyklech opakuje. [2] 

Výhod mají halogenové žárovky nespočet. Baňka netmavne a má stabilní světelný 

tok během celé životnosti, která je ve srovnání s normálními žárovkami delší. Dále jsou 

velmi odolné vůči teplotním změnám a mají malý průměr baňky. [2] 

 

 

Obrázek 3: Konstrukce halogenové žárovky [3] 
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Konstrukce a materiálové složení halogenové žárovky 

Baňka žárovky je vyrobena z křemenného skla, ze skloviny typu „vycor“, 

což je sklo s vysokým obsahem oxidu křemičitého. Může být tvořeno i z tvrdého skla, 

ale to pouze u žárovek s menšími příkony. Vlákno představuje svinutou šroubovici 

z wolframového drátu se speciálními vlastnostmi, které jsou nezbytné pro použití 

v halogenových žárovkách. U lineárních žárovek je vlákno fixováno v ose trubice 

wolframovými podpěrkami. [3] 

 

Důležitou podmínkou pro dosažení stanoveného života žárovky musí být splněna 

taková konstrukce svítidla, aby teplota v místě spojení vnějšího přívodu s fólií nepřesáhla 

350 °C. V opačném případě molybden oxiduje, což vede k mechanickému porušení stisku, 

a tím i ke znehodnocení pracovního prostředí v žárovce. [3] 

 

Plynnou náplň tvoří inertní plyn a sloučenina obsahující halogen. Díky používané 

technice plnění vzácného plynu do žárovky (pomocí tekutého dusíku) dosahuje jeho 

pracovní tlak ve vypnutém stavu hodnoty několika barů, která se během svícení ještě 

příslušně zvyšuje. Tento proces snižuje rychlost vypařování wolframu z vlákna, 

což má příznivý vliv na život žárovek. V ojedinělých případech může žárovka explodovat 

a mohou být ohroženy osoby v bezprostředním okolí. Proto je nutné takové žárovky 

používat ve svítidlech s přídavným ochranným krytem. [3] 

 

Existuje mnoho typů halogenových žárovek vyrobených výrobci s dlouholetou 

zkušeností, které lze provozovat i v otevřených svítidlech. Tato informace je zpravidla 

uvedena v katalogu nebo v průvodní dokumentaci k žárovce. Z praxe je známo, 

že je nežádoucí dotýkat se žárovky s baňkou z křemenného skla holými prsty, neboť látky 

obsažené v potu v místě dotyku po rozsvícení vyvolávají reakci, která způsobuje 

krystalizaci křemene, povrch matní, zvyšuje se jeho teplota a tím může dojít k porušení 

těsnosti žárovky. Při náhodném dotyku by se měl ošetřit povrch skleněné části žárovky 

pomocí lihu a hadříku. [3] 
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Obrázek 4: Ukázka typů halogenových žárovek [31] 

 

Parametry a rozsah žárovky 

Tabulka 1: Parametry žárovek OSRAM od 15 do 200 W 

Příkon (W) 15 25 40 60 75 100 150 200 

Světelný tok (lm) 90 230 430 730 960 1380 2220 3150 

Měrný výkon 

(lm/W) 
6 9,2 10,75 12,2 12,8 13,8 14,8 15,75 

 

 

Příkonový rozsah: 

 3 W až 500 W u žárovek napájených z napěťové hladiny (230 V – 280 V) 

 8 W až 150 W u žárovek napájených z napěťové hladiny (110 V – 150 V) 

 5 W až 100 W u žárovek napájených z napěťové hladiny (24 V – 60 V) 

 

Index barevného podání: 

- pokud není žárovka opatřena nátěry nebo jinak barevně ošetřena je Ra mezi 95 a 100 

 

Měrný výkon:   <20 W 3 až 8 lm/W 

20 až 40W 3,5 až 13,5 lm/W 

40 až 60W 5 až 16 lm/W 

60 až 100W 5,5 až 18 lm/W 

>100 W 7 až 20 lm/W 

Střední doba života (životnost): 

- běžně hodnota 1000 hodin, speciální typy 2000 až 2500 hodin. 
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2.2.2 Zářivky a kompaktní zářivky 

Zářivky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky vyzařující hlavně v oblasti UV záření. 

Díky luminoforu se ovšem UV záření přeměňuje v záření viditelné. [2] 

Princip zářivky 

Vlivem elektrického pole jsou ve skleněné trubici mezi elektrodami probuzeny páry 

rtuti, ve kterých dochází k uvolňování emisí neviditelného UV záření. Na vnitřní straně 

trubice je nanesena speciální látka zvaná luminofor, která přeměňuje UV záření na světlo. 

 

Životnost zářivek významně ovlivňuje počet zapnutí, nehodí se tedy tam, 

kde je často manipulováno s vypínači. [2] 

 

 

Obrázek 5: Konstrukce lineární zářivky [4] 

 

Konstrukce a materiálové složení zářivky 

Trubice je zhotovena z měkkého skla. Na vnitřní stěně je nanesena jedna vrstva 

luminoforu, u speciálních typů dvě vrstvy, které transformují ultrafialové záření kladného 

rtuťového sloupce na viditelné záření. Konce trubice tvoří zatavená wolframová elektroda 

a na té je nanesena emisní hmota na bázi oxidů barya a vápníku. Okolo elektrod 

je na neutrálním přívodu přichycena ochranná kovová clonka, která zabraňuje usazování 

emisní hmoty na vrstvě luminoforu. Ta má schopnost se vypařovat a rozprašovat. 

Tím je zamezeno neestetickému černání konců zářivek a přispěno ke stabilizaci světelného 

toku během svícení. [4] 
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Samotný výboj probíhá v nasycených parách rtuti při tlaku odpovídajícím teplotě 

nejchladnějšího místa zářivky (asi 42 °C) a v inertním plynu, což je obvykle argon 

nebo jeho směs s kryptonem, který snižuje zápalné napětí výboje. Tím je zabráněno 

rychlému rozprašování emisní hmoty. Na obou koncích trubice je přitmelena patice 

se dvěma kolíky zajišťujícími zároveň elektrický kontakt s objímkami svítidla. [4] 

 

Velmi důležitým procesem je dávkování rtuti, jelikož pro správné fungování stačí 

pouze nepatrné množství rtuti. Během svícení z různých důvodů rtuť ubývá 

(např. v důsledku reakce rtuti s alkáliemi obsaženými ve skle trubice), proto je do zářivky 

dávkována v přebytku. Tuto praxi je důležité dodržovat, neboť rtuť je toxická 

a s ní související problémy při výrobě i při likvidaci vyhořelých zářivek je nutné omezovat. 

Výsledkem těchto opatření a při použití kvalitních moderních luminoforů vznikne zářivka 

s výbornou stabilitou světelného toku během jejího života. [4] 

 

 
Obrázek 6: Ukázka typů kompaktních zářivek[32] 
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Parametry a rozsah kompaktní zářivky 

Průměry skleněných trubic jsou normalizované a to na průměr 26 mm, které mají 

nominální výkony 18, 36 a 55 W. Nebo na průměr 7 a 12 mm, jejichž nominální výkon 

se pohybuje od 7 do 120 W. 

 

Příkonový rozsah: 

 11 W až 100 W u žárovek napájených napěťové hladiny (12 – 24 VDC) 

 5 W až 30 W u žárovek napájených napěťové hladiny (120 V) 

 3 W až 150 W u žárovek napájených napěťové hladiny (230 – 240 V) 

 

Index barevného podání:  

- Ra se udává mezi 59 až 90 

 

Měrný výkon:   <10 W 18 až 66 lm/W 

10 až 25 W 23 až 81 lm/W 

25 až 40 W 14 až 83 lm/W 

40 až 60 W 54 až 87,5 lm/W 

>60 W 70 až 93 lm/W 

 

Střední doba života (životnost):  

- 5000 až 50000 hodin 

 

2.2.3 Indukční výbojky 

Indukční výbojky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky, ale na rozdíl od zářivek nemají 

elektrody a k zapálení a hoření výboje potřebují vysokofrekvenční elektromagnetické pole 

vyrobené cívkou. Zásadní výhodou indukčních výbojek je dlouhá životnost, malý úbytek 

světelného toku po čas svícení a rychlý náběh světelného toku po restartu nebo 

po opětovném zapnutí. Tyto výbojky se používají v prostorách, kde se obtížně světelný 

zdroj dá vyměnit. [2] 
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Obrázek 7: Konstrukce indukční výbojky 

 

Konstrukce a materiálové složení indukční výbojky 

Feritové jádro a indukční cívka napájená proudem o frekvenci 2,65 MHz je vložena 

do hrušovité baňky, kde je zatavena z jedné strany otevřená trubice. Baňka nemá žádné 

elektrody, obsahuje pouze inertní plyn a páry rtuti. Tlak plynu a páry je určen teplotou 

nejchladnějšího místa baňky a příslušným složením amalgátu india a vizmutu. Na vnitřní 

stěnu trubice je nasazena vrstva luminoforu na bázi prvků vzácných zemin. 

Atomy rtuti, vybuzené vysokofrekvenčním polem vytvářeným cívkou, emitují 

ultrafialové záření, které je transformováno luminoforem na viditelné světlo. 

Díky bezelektrodové konstrukce se dosahuje extrémně dlouhého života, a to až 60 000 h. 

[5] 

 

Parametry a rozsah indukční výbojky 

Příkon i s předřadníkem:   266 W 

Výstupní světelný tok:   17800 lm 

Index barevného podání:  Ra= 94 

Střední doba života:    10000 hodin 

Náhradní teplota chromatičnosti:  5600 K 
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2.2.4 Vysokotlaké rtuťové výbojky 

Viditelné spektrum záření vzniká obloukovým výbojem v parách rtuti při tlaku 0,1 

MPa v trubičce z křemenného skla. Tento druh výbojek vyzařuje přímo ve viditelné oblasti 

a jejich světlo je modrobílé až modrozelené. Výhodou těchto výbojek je malý pokles 

světelného toku během životnosti, odolnost proti změnám teploty a otřesům. Vysokotlaké 

rtuťové výbojky jsou nevhodné k osvětlování vnitřních prostorů. V průmyslových 

prostorách, ulicích a sportovištích bývají nahrazovány kvalitnějšími a efektivnějšími 

světelnými zdroji. [2] 

 

 

Obrázek 8: Konstrukce vysokotlaké rtuťové výbojky [5] 

 

Konstrukce a materiálové složení vysokotlaké rtuťové výbojky 

Hořák je zhotoven z křemenného skla, do něhož jsou na vakuově těsný zátav 

přidělány hlavní wolframové elektrody a zpravidla jedna elektroda pomocná. Elektroda 

je pokryta emisní hmotou na bázi oxidů barya, stroncia a vápníku s dalšími přísadami. 

Do hořáku se dávkuje přísné množství rtuti a argonu o tlaku kolem 20kPa. Argon 

usnadňuje zapálení výboje a zabraňuje zvýšenému odpařování emisní hmoty. Hořák 

je umístěn ve vnější baňce a slouží jako stabilizátor teploty a elektrického režimu hořáku, 

pohlcuje UV záření a na jeho plochu se nanáší luminoforová vrstva. [5] 



Nina Kavanová: Likvidace světelných zdrojů 

2014                                                                                                                                      12 

 

2.2.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky 

V sodíkových výbojkách vzniká primární výboj v plynném argonu a neonu. Výboj 

probíhá v trubičce z boritého skla. Po uplynutí určité doby sodík přejde do plynného 

skupenství a při tlaku sodíkových par 0,5 Pa a teplotě stěny výbojové trubice cca 300° C 

se záření vyzáří ve žluté oblasti spektra. V tomto vyzařujícím světle není možné rozlišovat 

barvy a životnost dosahuje až 24 000 hodin. Jejich použití je omezeno pouze na osvětlení 

silnic a dálnic, a to i přes značný pokrok a zlepšení jejich celkových parametrů. V ČR 

se nenašlo uplatnění pro tyto výbojky z důvodu zlepšujících se parametrů vysokotlakých 

sodíkových výbojek. [2] 

2.2.6 Vysokotlaké sodíkové výbojky 

Prostor, kde vznikají výboje, musí být vyroben z polykrystalického 

nebo monokrystalického oxidu hlinitého (syntetický korund). Při zvyšujícím se tlaku par 

sodíku dochází k výraznému rozšíření vyzařovaného spektra a ke vzniku silného záření, 

spektrum záření je bohatší, což vede k lepšímu podání barev osvětlovaných předmětů. 

Tento druh výbojek je využíván hlavně v oblasti veřejného osvětlení. Výbojka 

ale neumožňuje teplý znovuzápal a rozsvítit ji lze až po jejím vychladnutí. Při dodržování 

provozních podmínek dosahují výbojky životnosti až 30 000 hodin. [2] 

 

Vysokotlaké výbojky přinesly do osvětlovací techniky významný pokrok v oblasti 

úspory elektrické energie, a proto se ve veřejném osvětlení řadí mezi nejdůležitější. 

Jsou velice vhodné pro osvětlení veřejných komunikací, pěších zón a dalšímu 

velkoplošnému osvětlování. [2] 

 

Obrázek 9: Konstrukce vysokotlaké sodíkové výbojky,1-korundová trubička, 2-elektroda, 3- niobová 

průchodka, 4-pájecí kroužek, 5-nosný rámeček, 6-vnější baňka, 7-patice, 8-amalgám sodíku, 9-getr, 

10-plynná náplň [5] 

 

 

 



Nina Kavanová: Likvidace světelných zdrojů 

2014                                                                                                                                      13 

 

Konstrukce a materiálové složení vysokotlaké sodíkové výbojky 

Hořák je zhotoven z průsvitného korundu. Trubice je na obou koncích uzavřena 

proudovými průchodkami různého provedení, které jsou ke korundové trubici připájeny 

pomocí skelné pájky. Průchodky musí odolávat dlouhodobému působení sodíkových 

a rtuťových par při vysokých pracovních teplotách a velkým teplotním nárazům 

při zapínání a vypínání výbojky. 

Rtuť se sodíkem se do hořáku dávkuje v podobě amalgátu příslušného složení. 

Hořák se plní inertním plynem, jehož funkce je stejná jako u jiných vysokotlakých 

výbojek. Hořák je vložen do vnější baňky, vyčerpané na vysoké vakuum, které snižuje 

tepelné ztráty hořáku a současně chrání niobové průchodníky před oxidací. [5] 

2.2.7 Halogenidové výbojky 

V parách rtuti se vytváří viditelné záření, ale toto záření také vzniká díky 

halogenidům, což jsou sloučeniny halových prvků např. s galiem, thaliem, sodíkem apod. 

Venkovní část baňky halogenidové výbojky je z borosilikátového skla a cyklus zde vzniká 

v hořáku z křemene nebo keramiky. Tyto výbojky se využívají tam, kde jsou velké 

požadavky na barevné podání a uplatňují se i při osvětlování výkladů, obchodních prostor, 

výstavních síní, zde však použijem výbojky s menším příkonem. [2] 

 

 

Obrázek 10: Konstrukce základních typů halogenidových výbojek [5] 
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Konstrukce a materiálové složení halogenidové výbojky 

Trubice halogenidové výbojky je vyrobena ze speciálního křemenného skla 

vyznačujícího se velmi malým obsahem skupin OH. Do hořáku jsou zataveny hlavní 

elektrody pokryté emisní hmotou. Samotný hořák je zataven do vnější baňky, 

která je naplněná inertním plynem. Vnější baňka je většinou válcová, čirá, eliptická 

a pokrytá luminoforem. Kvůli vysokým pracovním teplotám se vnější baňky vyrábějí 

z tvrdého skla. [5] 

 

2.2.8 Xenonové výbojky 

Xenonové výbojky jsou vysokotlaké výbojky, které se dnes používají hlavně 

v automobilových světlometech nebo osvětlovací technice. Tyto výbojky potřebují 

k zažehnutí vysokonapěťový impulz a proto je pro jejich připojení speciální měnič. 

Jsou většinou v trubicovém provedení a jsou chlazeny vzduchem nebo vodou. [2] 

 

2.2.9 Plazmový světelný zdroj 

V tomto novém typu výbojového zdroje se v malém hořáku naplněným 

halogenidovou směsí zapaluje mikrovlnným zdrojem. Bezelektrodová konstrukce 

umožňuje životnost až 50 000 hodin a znovuzápal po 60 s. [2] 

 

2.2.10 Světelné diody – LED 

V dnešní době se LED osvětlovací technika používá stále ve větší míře. Světelné 

diody představují elektronický prvek, který vytváří světelné záření při průchodu proudu 

polovodičovým přechodem. Na rozdíl od žárovek nebo výbojek používá jiný fyzikální 

princip a svými vlastnostmi se odlišuje od klasických zdrojů světla. LED jsou vysoce 

účinný světelný zdroj, který se dnes prosazuje namísto konvenčních světelných zdrojů 

a má velký potenciál rozvoje do budoucna. [2] 
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Obrázek 11: Ukázka typů LED osvětlení [31] 
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3. SYSTÉM ZPĚTNÉHO ODBĚRU SVĚTELNÝCH 

ZDROJŮ 

3.1 Legislativa v ČR 
 

Technologie světelných zdrojů prochází podstatným vývojem, který je reflektován 

ve změnách legislativy určujících označování světelných zdrojů energetickým štítkem. 

Také se zavádí ekodesign, který určuje nejnižší možné parametry výrobků uváděných 

na trh. V roce 2012 byla přijata legislativa přinášející na trh nové energetické štítky 

pro světelné zdroje a pro svítidla a také bylo přijato nařízení Evropské komise 

č. 1194/2012, které obměňuje požadavky na ekodesign směrových světelných zdrojů, LED 

žárovek a příslušenství. Všeobecně známá legislativa stahující klasické žárovky z trhu 

dovede toto nařízení až k zákazu umisťování dalších neefektivních směrových světelných 

zdrojů na trh. [6] 

 

Nařízení komise č. 1194/2012 se vztahuje převážně na směrové světelné zdroje, 

která se používají nejčastěji pro osvětlení chodeb a dlouhých prostor, pro designové 

osvětlení v hotelích, restauracích, obchodech, apod. Směrové žárovky a reflektorové 

halogenové žárovky (tzv. bodovky) jsou také často používané v domácnostech. Nařízení 

se rovněž vztahuje na LED žárovky (směrové i nesměrové) a na další součásti osvětlení, 

což mohou být ovládací prvky a řídící moduly, které jsou mezi sítí a světelným zdrojem. 

[6] 

 

Nařízení pro klasické žárovky předepisuje především minimální efektivitu, díky 

čemuž nebudou umisťovány na trh málo efektivní směrové žárovky. Obdobně předepisuje 

základní kvalitativní požadavky a základní údaje, které je výrobce povinen uvádět 

na balení daného výrobku. Důležitou změnou bude povinné uvádění tzv. užitečného 

světelného toku v lumenech, které je běžné u nesměrových světelných zdrojů (nyní 

se u většiny směrových světelných zdrojů uvádí maximální svítivost v kandelách). Díky 

této změně a díky zavádění štítkování pro výrobky jdoucí na trh od září roku 2013 bude 

zpočátku méně přehledné, které světelné zdroje mohou být na trhu umístěny. Následující 

tabulka uvádí nejtypičtější případy, kterých se nařízení bude týkat, a předpoklad 

minimálních energetických tříd směrových světelných zdrojů. [6] 
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Tabulka 2: Změny v legislativě [6] 

 

žárovky na síťové 

napětí  

(nejčastěji se 

označují R a PAR 

s paticí E27/E14 či 

žárovky s paticí 

GU10, GZ10) 

ostatní žárovky 

(nejčastěji se 

týká žárovek s 

paticemi GU5.3, 

GU4, GZ4, G53) 

 

další světelné 

zdroje 

 (např. LED či 

kompaktní zářivky) 

Fáze 1 

září 2013 

 

zákaz klasických 

reflektorových 

žárovek se 

světelným tokem 

nad 450 lm, náhrada 

v podobě 

halogenových 

žárovek, 

kompaktních 

zářivek či LED 

zákaz neefektivních 

halogenových 

žárovek nad 450 lm, 

předpoklad náhrady 

za efektivní 

halogenové žárovky 

či LED 

nastavení minimální 

efektivity pro 

směrové kompaktní 

zářivky, směrové 

LED a další 

směrové světelné 

zdroje 

Fáze 2 

září 2014 

 

zákaz všech 

klasických 

reflektorových 

žárovek, náhrada 

jsou halogenové 

žárovky, kompaktní 

zářivky či LED 

zákaz všech 

neefektivních 

halogenových 

žárovek, náhrada za 

LED či efektivní 

halogenové žárovky 

stejné požadavky 

jako ve fázi 1 

Fáze 3 

září 2016 

 

zákaz klasických i 

halogenových 

reflektorových 

žárovek, předpoklad 

náhrady v podobě 

kompaktních 

zářivek či LED 

stejné požadavky 

jako ve fázi 2 

další zpřísnění 

požadavků, které 

pravděpodobně splní 

pouze směrové LED 

či některé výbojky 
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V nařízení je dále určeno, jaké jsou možné nejvyšší hodnoty příkonů ovládacích 

modulů a jejich příkonu v pohotovostním režimu. Rovněž jsou vymezeny povolené úbytky 

světelného toku, maximální zapínací doba, počet spínacích cyklů, apod. Nařízení 

také konkrétně určuje minimální kvalitativní kritéria pro tzv. LED žárovky (směrové 

i nesměrové): zapínací doba menší než 0,5 sekundy, minimální počet spínacích cyklů 15 

000 v případě, že doba života bude větší než 30 tisíc hodin, či polovina hodnoty doby 

života v hodinách, jestliže je doba života vyšší než 30 tisíc hodin. Nařízení dále určuje 

minimální podání barev LED žárovek na index barevného podání 80 (či 65 pro venkovní 

použití). [6] 

 

Na zdrojích světelného záření musí být uveden světelný tok v lumenech, teplota 

chromatičnosti v kelvinech (určující barevný tón světla) a úhel vyzařování ve stupních. 

Na balení světelného zdroje pak také doba životnosti v hodinách, počet spínacích cyklů, 

možnost stmívání, rozměry a indikace náhrady za dříve obvyklou směrovou žárovku 

dle nařízení a několik dalších údajů. Veškeré kompletní informace o jakémkoliv světelném 

zdroji musí být dostupné na internetu. [6] 

 

Nařízení by mělo do roku 2020 uspořit elektrickou energii v rozsahu 25 TWh oproti 

stavu, pokud by nařízení nevstoupilo v platnost. Kromě úspory bude znamenat významné 

sjednocení označování a kvalitativní zlepšení směrových světelných zdrojů. [6] 
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3.2 Zpětný odběr světelných zdrojů 
 

Zpětným odběrem se rozumí bezplatné odebíraní vybraných výroků od konečných 

uživatelů na místech k tomu výrobcem určených a zajištění jejich následného předání 

ke zpracování za nejlepších dostupných technik, přípravy na opětovné použití, recyklaci, 

využití a odstranění. Výrobce může v zájmu dosažení vyšší úrovně sběru konečného 

uživatele k odevzdání výrobku finančně motivovat, zpětný odběr nesmí být každopádně 

vázán na koupi nového vybraného výrobku. Výrobek se stává odpadem (se zjednodušeným 

režimem) jeho předáním na místo zpětného odběru. [7] 

 

Zákon stanovuje ve vybraných případech předepsané povinnosti pro sběr 

vybraných výrobků u posledních prodejců. Je-li výrobek předán poslednímu prodejci, 

který není místem zpětného odběru, nepovažuje se za odpad. Takový výrobek musí 

být dále předán pouze do systému zpětného odběru výrobce a až tímto předáním se stává 

odpadem. Konečný uživatel, který se chce zbavit výrobku, je povinen jej odevzdat pouze 

na uvedených místech, pokud není ve zvláštních částech zákona stanoveno jinak. [7] 

 

Místa zpětného odběru jsou určena výrobcem na základě smlouvy mezi výrobcem 

a provozovatelem místa zpětného odběru a platí pro ně zjednodušený odpadový režim, 

a to především z důvodu podpořit vznik a fungování co nejširší sítě míst zpětného odběru. 

Zjednodušený odpadový režim spočívá především v omezení administrativních povinností 

provozovatele místa zpětného odběru, na rozdíl od osoby oprávněné nakládání s odpadem, 

a to zejména administrativy spojené s přepravou. Dále místo zpětného odběru nemusí 

mít povolení k provozování zařízení podle zákona o odpadech, ale postačí, když bude 

splňovat požadavky stanovené ve zvláštních částech zákona nebo v prováděcích právních 

předpisech. Místa zpětného odběru musí být veřejně přístupná. [7] 

 

Provozovatel místa zpětného odběru je povinen: 

a) předat výrobek s ukončenou životností osobě stanovené výrobcem, 

b) nakládat s výrobky s ukončenou životností, které obsahují provozní tekutiny 

nebo náplně nebo součásti mající negativní vliv na životní prostředí a zdraví osob, 

tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození a úniku těchto látek 

do životního prostředí, 
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c) shromažďovat výrobky s ukončenou životností v odpovídajícím typu 

shromažďovacích nádob nebo na plochách se zpevněným povrchem a příslušně 

je označovat, 

d) vydat na požádání konečnému uživateli doklad o převzetí vybraných výrobků, 

který obsahuje identifikační údaje konečného uživatele, datum a místo převzetí 

a údaje o druhu a množství vybraných výrobku, 

e) na náklady výrobce označit místo zpětného odběru nápisem upozorňujícím 

na možnost odevzdání vybraných výrobku v rámci zpětného odběru, a to čitelně 

a na místě přístupném konečnému uživateli, a s upřesněním typu vybraného 

výrobku, který je zpětně odebírán. 

 

Provozovatel místa zpětného odběru, pokud není zároveň zpracovatelem, nesmí 

rozebírat nebo jinak zasahovat do zpětně odebraného výrobku. Provozovatel místa 

zpětného odběru, pokud není zároveň zpracovatelem, může odmítnout převzít vybraný 

výrobek v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození ohrožuje zdraví 

osob, které zpětný odběr provádějí. Poslední prodejce, který není provozovatelem místa 

zpětného odběru nebo posledním prodejcem podle zvláštních částí zákona, je povinen 

informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru. [7] 

 

Výrobce je povinen zajistit, aby zpracování a recyklace výrobků s ukončenou 

životností proběhla do konce kalendářního roku následujícího po roce, v němž byly 

předány na místa zpětného odběru. Ministerstvo bude zmocněno stanovit provádějícím 

právním předpisem podrobnosti zajištění zpětného odběru, zpracování a materiálového 

využití pro některé vybrané odpadní výrobky, obsah provozního řádu a způsob vedení 

evidence v zařízeních provádějících tyto činnosti. [7] 

 

Vysloužilé zářivky do koše nepatří. Obsahují malé množství rtuti a další recyklovatelné 

materiály. V České republice existuje několik systému, které se zabývají zpětným 

odběrem. [8] 
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3.3 Kolektivní systémy v ČR 
 

3.3.1 Kolektivní systém EKOLAMP 

EKOLAMP s.r.o. je společnost, která na základě rozhodnutí Ministerstva životního 

prostředí zajišťuje tzv. zpětný odběr historických světelných zdrojů, což jsou lineární 

zářivky, kompaktní zářivky a výbojky, a dále klasických svítidel. Společnost EKOLAMP 

je partnerem nejen prodejců, ale i dalších subjektů, které jsou konečnými uživateli 

světelných zdrojů. [9] 

 

EKOLAMP v České republice funguje již 5 let. Přínosem tohoto kolektivního 

systému je úspora nákladů velkoobchodům, posledním prodejcům i dalším firmám 

v oblasti elektro. EKOLAMP zajišťuje bezplatný odběr jakéhokoli množství lineárních 

i kompaktních zářivek nebo výbojek z veřejného a areálového exteriérového osvětlení 

včetně světelných zdrojů z domácností. Spolupráce se společností je administrativně méně 

náročná, protože pokud jsou světelné zdroje odevzdány společnosti EKOLAMP, nevedou 

se v průběžné evidenci, to znamená v evidenci odpadů firem a ani se nezaznamenávají 

v ročním hlášení o odpadech dle zákona o odpadech. Pokud je však firma odstraňuje 

v režimu odpadů jako samostatný subjekt, pak se jedná o nebezpečné odpady s náklady 

na svoz a odstranění ve výši cca 10 - 20 Kč/ 1kg. [9] 

 

Společnost také nabízí ekologické a bezpečné řešení ve vztahu k životnímu 

prostředí, jelikož svým smluvním partnerům, kteří využívají jeho služeb, poskytuje zdarma 

sběrné boxy a kontejnery, které slouží k bezpečnému shromažďování použitých 

a vysloužilých zářivek a výbojek. Jeho prací je rovněž starost o bezplatný odvoz 

naplněných kontejnerů ke zpracování. Dá se říci, že smluvní partner nenese žádné náklady 

spojené se sběrem, dopravou a zpracováním vysloužilých světelných zdrojů. [9] 
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Obrázek 12: Sběrný box poskytnutý kolektivním systémem EKOLAMP v Planeo Elektru, autor: Nina 

Kavanová 

 

 
Obrázek 13: Sběrný box s již zpětně odebranými zářivkami, autor: Nina Kavanová 
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Obrázek 14: Detail zářivek odebraných společností EKOLAMP, autor: Nina Kavanová 

 

V zářivkách je obsažena plynná rtuť umožňující vznik elektrického výboje, 

jenž je zdrojem světelného záření. Rtuť obsahují i výbojky, které se užívají zejména 

pro veřejné osvětlení v obcích nebo osvětlení areálů. Zpracovatelé tedy musí zajistit, 

aby tento prvek nebezpečný pro životní prostředí a škodlivý pro zdraví člověka 

byl zachycen. Také mají povinnost zajistit vysokou míru recyklace z těchto světelných 

zdrojů. V roce 2009 činilo materiálové využití světelných zdrojů cca 94 % hmotnosti 

sebraných zařízení, což je o 14 % více než zákonem stanovená míra. [9] 

 

Finanční prostředky získává EKOLAMP na systém zpětného odběru od výrobců 

a dovozců světelných zdrojů. Systém pracuje tak, že výrobci při uvedení zářivek na trh 

odvádí společnosti EKOLAMP příspěvek, jenž slouží k zajištění veškerých činností 

ve zpětném odběru. Proto je veliká škoda, že některé firmy zpětný odběr dosud nevyužívají 

a zatěžují své firmy prací a náklady navíc. [9] 

 

Tuzemské firmy a domácnosti loni sesbíraly 787 tun světelných zdrojů a 186 tun 

průmyslových svítidel, což vyplývá z výsledků této neziskové organizace. Z odevzdaných 

úsporných zářivek se podle odhadů podařilo zpracovat 24,6 kilogramů toxické rtuti, 

více než 30 tun kovů a 670 tun skla. Úsporné zářivky mají už více než 65% českých 

domácností, přesto stále více než 60% z nich nefunkční světelné zdroje netřídí a vyhazuje 

je do směsného odpadu. Ačkoliv už více než 83% lidí o nutnosti recyklovat úsporné 

zářivky ví, stále je vyhazují do komunálního odpadu. Kromě nebezpečné rtuti 
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tak na skládkách zůstává i velké množství drahých kovů, které by se daly opětovně 

zpracovat. [10] 

 

3.3.2 Kolektivní systém RETELA 

Společnost RETELA, s.r.o. je provozovatelem kolektivního systému, který 

v mezích Evropské směrnice pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními 

a příslušné platné legislativy České republiky umožňuje efektivní plnění povinností 

výrobců a dovozů elektrických a elektronických zařízení. [11] 

 

Hlavním důvodem pro založení bylo zavedení nového režimu pro nakládání 

s elektrozařízením v Evropě i ČR pro jejich výrobce a dovozce. Kolektivní řešení 

nakládání s elektroodpadem nezatěžuje výrobce a dovozce elektrozařízení, zefektivňuje 

jak administrativu, tak technickou i finanční stránku nového režimu nakládání 

s elektroodpadem. [12] 

 

Kolektivní systém RETELA v souladu s §37h odstavec (1) c) Zákona č. 7/2005 Sb. 

přebírá zodpovědnost za výrobce a dovozce elektrozařízení za odpad, který vznikne 

po skončení životnosti elektrozařízení, tj. zajistí jeho sběr, demontáž, recyklaci a následné 

využití, jak ukládá zákon. Povinná osoba odvádí do systému RETELA recyklační 

příspěvek. Výše tohoto příspěvku je stanovena dle skupiny elektrozařízení, pod kterou 

povinná osoba spadá, a množství zboží uvedeného na trh v předešlém období. [13] 

 

Recyklační příspěvek je charakterizován jako finanční částka, kterou výrobce 

přispívá do kolektivního systému na zajištění nakládání s kusem nebo kilogramem 

elektrozařízení pocházejících z domácností a na zajištění nakládání s kusem 

nebo kilogramem elektroodpadů. Recyklační příspěvek může být přidán k ceně nového 

výrobku. Ten se ovšem nemusí nutně zdražovat, jelikož výrobce může snížit celkovou 

cenu samotného výrobku. V RETELE je používán model financování podle skutečných 

nákladů, což pro povinné osoby znamená, že hradí jen náklady skutečně vzniklé na sběr, 

svoz a zpracování elektroodpadu v daném období, které jsou rozpuštěny poměrně 

mezi povinné osoby dle jejich podílu na trhu. [13] 
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Platby probíhají na základě zálohových faktur (dle aktuálního váhového sazebníku) 

a finálních doúčtování dle skutečných nákladů na svoz, sběr a zpracování elektrozařízení 

v daném čtvrtletí, jelikož vyúčtování probíhá podle čtvrtletní fakturace. [13] 

 

3.3.3 Kolektivní systém REMA 

 

REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla 

pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Kolektivní systém byl založen 

14. února 2005. Vznik této společnosti iniciovali největší výrobci a dovozci 

telekomunikací a informačních technologií v ČR. Impulsem k založení byla novelizace 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Ta určuje od 13. srpna 2005 povinnost výrobcům 

a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit financování 

a fungování zpětného odběru. Další funkcí je zpracování a ekologicky šetrné odstranění 

elektrozařízení. [14] 

  

Hlavním cílem činnosti REMA Systému je ochrana životního prostředí tím, 

že budou zabezpečovat efektivní recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení 

(OEEZ). Za tímto účelem REMA Systém zajišťuje organizaci sběru, nakládání, třídění 

a recyklaci v celé České republice. [14] 

 

REMA Systém se v rozsahu své činnosti zaměřuje na komplexní řešení pro veškeré 

skupiny elektrozařízení. Financování činností REMA Systému je zabezpečeno na základě 

finančního příplatku, který se od 1. září 2005 přičítá k ceně výrobku. Pro každý výrobek 

je cena stejná a nastavená tak, aby neumožňovala konkurenční výhodu a je pro všechny 

klienty v rámci REMA Systému závazná. [14] 
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4. DOPORUČENÍ PRO ZLEPŠENÍ ZPĚTNÉHO 

ODBĚRU SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

4.1 Životní cyklus zářivky 
 

 
Obrázek 15: Životní cyklus nového výrobku [33] 

 

Zářivku, ať už trubicovou (lineární) nebo kompaktní, používá dnes jistě každý. 

Alespoň jednu má každá druhá domácnost. Ve firmách a v kancelářích je jich ještě více, 

jelikož je kladen důraz na náklady vynaložené za energii. Jejich stále větší obliba 

v používání však s sebou přináší závažný problém, a to je jejich opětovné využití 

po ukončení životnosti. [15] 

 

Novodobé světelné zdroje obsahují nebezpečné látky. Rozhodně proto nepatří 

do komunálního odpadkového koše. Odhozená zářivka do popelnice nebo třeba na skládku 

je nebezpečná pro životní prostředí. Nejzávažnější problém je obsah rtuti, kterou úsporné 

žárovky obsahují v podobě par. Zbylé toxické látky jsou obsaženy vskutku 

jen ve stopových množstvích. Avšak úsporná žárovka není klasifikována jako nebezpečný 
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odpad. Proto postrádá jakékoliv regule, směrnice a pravidla, upravující jejich likvidaci. 

Pro všechny spotřebitele je jejich vracení do zpětného odběru věc dobrovolná. Nicméně, 

už jen kvůli obsahu rtuti je dost dobrý důvod vyhaslé žárovky odevzdávat. Kdyby taková 

žárovka praskla, mohlo by to přivodit člověku zdravotní problémy. Obzvláště děti mohou 

být v ohrožení a prasklé úsporné žárovky pro ně přináší značné riziko. V místnosti, 

kde žárovka praskla, je doporučeno alespoň na 15 minut vyvětrat. Prasknutí žárovky 

je ovšem málo pravděpodobné, tudíž jejím vyhozením po době životnosti do směsného 

odpadu zapříčiníme to, že rtuť i ostatní nebezpečné látky dostanou šanci proniknout 

do půdy, jelikož vycházíme z předpokladu, že 83% odpadu v ČR se v současnosti ukládá 

na skládky. Nebezpečné látky se mohou dostat také do vody. Kontaminace vody a půdy 

není nic pozitivního, jelikož rtuť je kumulativní jed. Obzvláště agresivní je rtuť ve vodě, 

protože se říká, že rtuť obsažená v jedné jediné úsporné žárovce dokáže kontaminovat 

několik tisíc litrů vody nad bezpečnostní limit, což je limit, kdy je taková kontaminace 

nebezpečná i pro člověka. [16] 

 

Zářivka je vyrobena z materiálů, ze kterých jde při recyklaci znovu použít až 96 %. 

Díky zpětnému odběru získáváme materiály, jako jsou kovy, sklo, plasty a rtuť. 

Nově přečištěná rtuť bývá znovu použita v chemickém průmyslu, sklo je využíváno 

jako technický materiál a kovy lze opětně využít při kovovýrobě. [17] 

 

Zářivku je možno odevzdat do sběrného dvora, malé modré nádoby 

nebo v nejbližším obchodě při nákupu zářivky nové. Špatné zacházení s vysloužilými 

světelnými zdroji má rovněž právní dopad. Pokud někdo odloží použité zářivky mimo 

místo zpětného odběru, může hrozit od obecního úřadu podle zákona o odpadech pokuta 

až do výše 20 000 Kč. Zpětný odběr má vedle ekologického rozměru také svou 

ekonomickou stránku, jelikož se správnou recyklací získávají důležité suroviny. 

Pro recyklaci jsou sbírány lineární zářivky, kompaktní zářivky, halogenidové, sodíkové 

a směsné výbojky a světelné zdroje s LED diodami. Do zpětného odběru se neřadí běžné 

žárovky, ani reflektorové a halogenové žárovky, proto je jejich místo v popelnici 

se směsným odpadem. [10] 
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4.2 Zlepšení zpětného odběru světelných zdrojů 
 

Základním podkladem pro zavedení nového režimu nakládání s odpadovými 

elektrickými a elektronickými zařízeními je to, že množství odpadu z elektrických 

a elektronických zařízení vznikajícího v Evropských společenstvích rychle roste. Obsah 

nebezpečných součástí v elektrických a elektronických zařízeních představuje velký 

problém při manipulaci s odpady a k recyklaci OEEZ nedochází v dostatečném rozsahu. 

[12] 

 

Evropský parlament a Rada Evropské Unie přijaly Směrnici 2002/96/ES,kde cílem 

ekologické politiky Společenství jsou zejména zachovat, chránit a zlepšovat kvalitu 

životního prostředí, chránit lidské zdraví a zajistit racionální využívaní přírodních zdrojů. 

Prioritním cílem směrnice je prevence vzniku OEEZ, jeho opětovné využití, recyklace 

a další formy jeho používání ve snaze snížit množství odpadu určeného k odstranění. [12] 

 

Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení lze shrnout jedním pojmem 

elektroodpad, jelikož na rozdíl od obyčejného odpadu tato zařízení velmi často obsahují 

materiály, které jsou vzácné a znovu využitelné, např. měď, platina, zlato apod. [12] 

 

V kompaktních zářivkách jsou přítomny těžké kovy, každý vyrobený a instalovaný 

kus obsahuje řádově jednotky miligramů rtuti. Tyto světelné zdroje nelze likvidovat 

společně s komunálním odpadem, je nutné je pečlivě oddělit a recyklovat samostatně 

na specializovaných pracovištích. [18] 

 

V maloobchodním prodeji kompaktních zářivek již cena zahrnuje příspěvek 

na recyklaci (PHE). Prodejci mají povinnost danou zákonem vyřazené kompaktní zářivky 

shromažďovat a zajišťovat jejich zpětný odběr nefunkčních zdrojů. Spotřebitelé jsou z dob 

používání klasických žárovek zvyklí špatný kus světelného zdroje odložit do běžného 

odpadu. Bude velmi obtížné motivovat je ke změně, která bude vyžadovat 

disciplinovanost, menší pohodlí a více práce. Problém by mohl být částečně vyřešen 

zálohovacím systémem, který obstojně funguje v případě zálohovaných skleněných lahví. 

O krocích v tomto duchu se zatím neuvažuje, a tak ekologický přínos kompaktních zářivek 

není zcela jednoznačný. Na jedné straně se ušetří elektrická energie, ale na straně druhé 

dojde k navýšení ekologické zátěži planety těžkými kovy. [18] 
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4.3 Analýza dat zpětně odebraných elektrozařízení 
 

Koncem roku 2012 obdrželo Ministerstvo ŽP dlouho očekávaná data zpětného 

odběru za rok 2010 a 2011. V tabulkách uvádím porovnání tří kolektivních systému, 

které se zabývají výhradně zpětným odběrem elektrozařízení skupiny 5, tedy zpětným 

odběrem světelných zdrojů a osvětlovacích soustav. [19] 

 

Na systémy Ekolamp, Rema a Retela lze pohlížet z několika úhlů. Jedním z nich 

je podíl na trhu dle uvedení na trh (tzv. POM- Put On Market). Pořadí kolektivních 

systémů uvádím v tabulce č. 3. Dalším údajem k porovnání je úspěšnost kolektivního 

systému ve sběru, což je definováno jako podíl hmotnosti zpětně odebraných výrobků 

k celkovému množství uvedenému daným kolektivním systémem na trh ve sledovaném 

roce. Pro ČR platí, že od 14. 8. 2016 musí dosáhnout úrovně sběru alespoň 40% (pro EU 

45%) a od 14. 8. 2021 pak alespoň 60%. K tomuto cíli máme ovšem v mnoha skupinách 

hodně daleko. [19] 

Tabulka 3: Pořadí kolektivních systémů v letech 2010 a 2011 (kategorie POM), [19] 

Pořadí KS POM 2010 (t) POM 2011 (t) 

1. REMA 24 657 24 130 

2. RETELA 20 784 21 872 

3. EKOLAMP 8 173 8 219 

 

Tabulka č. 3 uvádí jednak pořadí kolektivních systémů, jednak celkové množství 

elektrozařízení, které uvedli na trh v tunách. Nejedná se tedy pouze o světelné zdroje, 

na které jsem ve své diplomové práci zaměřena. Údaje o množství světelných zdrojů 

uvedených na trh představuji v další kapitole. 
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4.4 Metodika práce 
 

Mým úkolem v diplomové práci je zhodnotit součastné metody zpětného odběru 

a navrhnout zlepšení již stávajícího odběru. V řešení tohoto problému jsem se o pomoc 

obrátila mimo jiné na Ministerstvo životního prostředí, kdy jsem s pracovníkem z oddělení 

pro zpětný odběr telefonicky prokonzultovala součastný stav zpětného odběru světelných 

zdrojů v ČR a obdržela jsem od něj informace týkající se dat světelných zdrojů uvedených 

na trh a zpětně odebraného množství. Na základě těchto dat jsem porovnala zpětný odběr 

světelných zdrojů za rok 2011 a 2012 a v následujících podkapitolách jsem přepočítala 

obsah rtuti, který se za jednotlivé roky dostane do životního prostředí, když se nezlepší 

současný stav zpětného odběru světelných zdrojů, které obsahují toxické látky. 

 

4.4.1 Porovnání dat z ročních zpráv zpětného odběru evidenčního roku 2011 

s rokem 2012  

 

V tabulce č. 4 uvádím množství elektrozařízení uvedených na trh a výsledky 

zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů po skupinách v letech 

2011 a 2012. Podle zpracovaných dat lze říci, že v roce 2012 došlo k poklesu množství 

výrobků uvedených na trh a tím pádem se i snížil zpětný odběr elektrozařízení pocházející 

z domácností. Naopak výrazné zvýšení můžeme pozorovat u odděleného sběru 

elektroodpadu (nepochází z domácností). 

 

Mou zájmovou skupinou je skupina 5, což jsou světelné zdroje. Z tabulky 

je zřejmé, že zpětný odběr je v obou letech výrazně vyšší než odběr oddělený 

nepocházející z domácností. Můžeme si ale povšimnout, že celkový zpětný odběr 

světelných zdrojů je mnohem nižší než počet kusů, které byly na trh uvedeny v obou 

letech. V roce 2011 se na trh uvedlo 9 576,92 t světelných zdrojů, odebráno zpět 

bylo pouze 1 177,51 tun. V roce 2012 bylo na trh uvedeno 8 696,44 t a ke zpracování 

se vrátilo 1 076,8 tun. Pro větší přehlednost tyto informace uvádím v grafu č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nina Kavanová: Likvidace světelných zdrojů 

2014                                                                                                                                      31 

 

 

Tabulka 4: Množství elektrozařízení uvedených na trh a výsledky zpětného odběru a odděleného odběru, 

porovnání let 2011 a 2012 

Skupina 
Uvedené na trh [t] 

Celkem zpětný odběr 

a oddělený sběr 

elektroodpadů [t] 

Zpětný odběr [t] Oddělený sběr [t] 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

1. 75 740,91 70 124,69 25 617,85 24 302,61 25 611,91 23 970,76 5,94 331,85 

2. 14 427,30 15 289,20 2 943,73 2 993,85 2 943,73 2 877,14 0,00 116,71 

3. 43 843,90 38 771,42 9 865,82 10 046,62 9 779,00 9 411,92 86,82 634,70 

4. 17 778,53 15 545,29 14 666,19 13 877,37 14 455,99 13 643,11 210,20 234,26 

5. 9 576,92 8 696,44 1 177,51 1 076,80 1 169,96 884,21 7,55 192,59 

6. 13 724,82 13 137,51 663,26 827,34 636,66 786,65 26,6 40,69 

7. 3 525,43 3 527,60 233,89 352,19 65,31 208,91 168,58 143,28 

8. 1 062,89 1 014,67 82,69 50,31 60,27 47,49 22,42 2,81 

9. 1 879,58 1 876,56 116,55 93,99 93,48 90,69 23,07 3,30 

10. 763,82 857,03 70,72 63,81 1,91 50,85 68,81 12,96 

Celkem 
182 

324,10 

168 

840,40 
55 438,21 53 684,87 54 818,22 51 971,73 619,99 1 713,15 

 

 

 

 
Graf 1: Porovnání zpětného odběru a odděléného odběru za rok 2011 a 2012 

 

 

V další tabulce č. 5 uvádím množství světelných zdrojů uvedených na trh v roce 

2012 výrobci, kteří jsou zapsáni v Seznamu výrobců elektrozařízení v rámci kolektivních 

systémů. V této tabulce můžeme zaznamenat, který kolektivní systém uvedl na trh celkem 
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světelných zdrojů a kolik se celkem zpětně odebralo k další recyklaci. Pro porovnání 

a lepší přehled jsem tuto tabulku zpracovala do grafu č. 2. 

 
Tabulka 5: Množství světelných zdrojů uvedených na trh výrobci v zapsaných v Seznamu výrobců 

elektrozařízení (v rámci kolektivních systémů) a množství zpětně odebraných světelných zdrojů a odděleně 

sebraných světelných zdrojů těmito výrobci za rok 2012 

Ohlašovatel 

Uvedeno na trh 

celkem (B2B + 

B2C) [t] 

Celkem zpětně 

odebraných 

světelných zdrojů 

a odděleně 

sebraných 

světelných zdrojů 

[t] 

 

Množství zpětně 

odebraných 

světelných zdrojů 

[t] 

 

Množství 

odděleně 

sebraných 

světelných zdrojů 

[t] 

 

EKOLAMP 

 s.r.o. 
7273,937 973,388 787,246 186,142 

REMA Systém, 

a.s. 
146,688 21,89 21,89 0 

RETELA, 

 s.r.o. 
869,122 81,521 75,071 6,45 

 

 

 
Graf 2: Množství světelných zdrojů uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2012 v rámci jednotlivých 

kolektivních systémů 

 

 

 

 

7
 2

7
3

,9
4

 

1
4

6
,6

8
8

 

8
6

9
,1

2
2

 

9
7

3
,3

8
8

 

2
1

,8
9

 

8
1

,5
2

1
 

7
8

7
,2

4
6

 

2
1

,8
9

 

7
5

,0
7

1
 

1
8

6
,1

4
2

 

0
 

6
,4

5
 

EKOLAMP s.r.o. REMA Systém, a.s. RETELA, s.r.o. 

Množství světelných zdrojů uvedených na trh a zpětně 

odebraných za rok 2012 

Uvedeno na trh celkem (B2B 

+ B2C) [t] 

Celkem zpětně odebraných 

světelných zdrojů a odděleně 

sebraných světelných zdrojů 

[t] 
Množství zpětně odebraných 

světelných zdrojů [t] 

Množství odděleně sebraných 

světelných zdrojů [t] 



Nina Kavanová: Likvidace světelných zdrojů 

2014                                                                                                                                      33 

 

4.4.2 Výpočet vyprodukované rtuti do ŽP za rok 2011 a rok 2012 

 

Pro vyhodnocení nebezpečnosti světelných zdrojů s obsahem rtuti, která se dostane 

danými kolektivními systémy do životního prostředí a oběhu, jsem si musela vybrat jeden 

světelný zdroj a u něj si pro přepočet zjistit hmotnost světelného zdroje a obsah rtuti, 

která se v jednom kuse zářivky nachází. Pro srovnání jsem si vybrala tři světelné zdroje. 

4.4.2.1 Přepočet pro zářivku OSRAM DULUX L LUMILUX 

 

Při tomto výpočtu vycházím z předpokladu, že všechny světelné zdroje 

vyprodukované za rok 2011 a 2012 by byly kompaktní zářivky Osram Dulux L Lumilux. 

Parametry tohoto světelného zdroje uvádím v tabulce č. 6.  

 

Tabulka 6: Parametry zářivky DULUX L 18 W/840 2G11[34] 

Celková délka 217.0 mm 

Průměr trubice 17.5 mm 

Délka 217.0 mm 

Obsah rtuti ve světelném zdroji 1.7 mg 

Hrubá hmotnost 67.67g 

 

Tato zářivka se nejčastěji používá v kancelářských a veřejných budovách, 

prodejnách, hotelech a restauracích. Pro zjištění počtu kusů zářivek uvedených na trh 

a zpětně odebraných vycházím z dat uvedených v tabulce č. 4. 

 

Přepočet pro rok 2011 

 

Zářivky uvedené na trh: 

 
Tabulka 7: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v zářivkách uvedených na trh za rok 2011 

Uvedeno na trh 9 577 tun 

Převod na g 9 577 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 140 838 235,3 ks 

Obsah Hg 239 425 000 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 239,4 kg Hg 

 

V tabulce č. 7 je uveden přepočet vyprodukované rtuti, která byla obsažena 

v kompaktních zářivkách v roce 2011. Z výpočtu vyplývá, že v zářivkách Osram Dulux L 

Lumilux 18W/840 2G11, které jsou uvedeny za rok na trh, je obsaženo 239,4 kg rtuti. 
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Zářivky zpětně odebrané: 

 
Tabulka 8: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných zářivkách 

Zpětně odebráno 1 178 tun 

Převod na g 1 178 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 17 323 529,4 ks 

Obsah Hg 29 450 000 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 29,45 kg Hg 

 

Z daného přepočtu jde vidět, že rtuť obsažena v zářivkách uvedených na trh značně 

přesahuje množství rtuti, která je díky zpětného odběru recyklována a neohrožuje 

tak životní prostředí. Pro lepší představu a jednodušší porovnání jsem z dat vytvořila graf 

č. 3. 

 

 

Graf 3:Grafické porovnání obsahu rtuti v zářivkách uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2011 
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Přepočet pro rok 2012 

 

Zářivky uvedené na trh: 

 
Tabulka 9: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v zářivkách uvedených na trh za rok 2012 

Uvedeno na trh 8 697 tun 

Převod na g 8 697 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 127 897 058,8 ks 

Obsah Hg 217 425 000 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 217,4 kg Hg 

 

Zářivky zpětně odebrané: 

  

Tabulka 10: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných zářivkách 

Zpětně odebráno 1 078 tun 

Převod na g 1 078 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 15 852 941,1 ks 

Obsah Hg 26 950 000 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 26,95 kg Hg 

 

 

 

Graf 4:Grafické porovnání obsahu rtuti v zářivkách uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2012 
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4.4.2.2 Přepočet pro zářivku OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK 

 

Při tomto výpočtu vycházím z předpokladu, že všechny světelné zdroje 

vyprodukované za rok 2011 a 2012 by byly kompaktní zářivky Osram Dulux Superstar 

Stick. Parametry tohoto světelného zdroje uvádím v tabulce č. 11.  

 

Tabulka 11: Parametry zářivky OSRAM DULUX SUPERSTAR STICK 8W/840 E14 [35] 

Celková délka 115.0 mm 

Průměr trubice 43.0 mm 

Obsah rtuti ve světelném zdroji 1.0 mg 

Hrubá hmotnost 59.00 g 

 

Nejčastěji se tato zářivka používá v domácím i profesionálním prostředí, také tam, 

kde je nutný rychlý náběh světla. Pro zjištění počtu kusů zářivek uvedených na trh a zpětně 

odebraných vycházím z dat uvedených v tabulce č. 4. 

 

Přepočet pro rok 2011 

 

Zářivky uvedené na trh: 

 

Tabulka 12: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v zářivkách uvedených na trh za rok 2011 

Uvedeno na trh 9 577 tun 

Převod na g 9 577 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 162 322 033,9 ks 

Obsah Hg 162 322 033,9 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 162,3 kg Hg 

 

 

Zářivky zpětně odebrané: 

 
Tabulka 13: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných zářivkách 

Zpětně odebráno 1 178 tun 

Převod na g 1 178 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 19 966 101,7 ks 

Obsah Hg 19 966 101,7 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 19,9 kg Hg 
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Toto porovnání poukazuje stejně jako v prvním případě mnohonásobně vyšší 

produkci zářivek na trh, než je jejich zpětný odběr. To samé tedy platí i pro rtuť, která 

je v daných zářivkách obsažena. 

 

 
Graf 5: Grafické porovnání obsahu rtuti v zářivkách uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2011 

 

Přepočet pro rok 2012 

 

Zářivky uvedené na trh: 

 
Tabulka 14: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v zářivkách uvedených na trh za rok 2012 

Uvedeno na trh 8 697 tun 

Převod na g 8 697 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 147 406 779,7 ks 

Obsah Hg 147 406 779,7 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 147,4 kg Hg 

 

Zářivky zpětně odebrané: 

  

Tabulka 15: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných zářivkách 

Zpětně odebráno 1 078 tun 

Převod na g 1 078 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 18 271 186,4 ks 

Obsah Hg 18 271 186,4 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 18,2 kg Hg 
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Graf 6: Grafické porovnání obsahu rtuti v zářivkách uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2012 
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4.4.2.3 Přepočet pro LED OSRAM DULUX LEDOTRON GLOBE 

 

Při tomto výpočtu vycházím z předpokladu, že všechny světelné zdroje 

vyprodukované za rok 2011 a 2012 by byly LED světelné zdroje Osram Dulux Ledotron 

Globe. Parametry tohoto světelného zdroje uvádím v tabulce č. 16.  

 

Tabulka 16: Parametry zářivky OSRAM DULUX LEDOTRON GLOBE 14W/825 E27[36] 

Celková délka 168.0 mm 

Průměr trubice 119.0 mm 

Obsah rtuti ve světelném zdroji 1.6 mg 

Hrubá hmotnost 150.0 g 

 

Nejčastěji se tato LED světelný zdroj používá v prostoru, kde je zapotřebí vytvořit 

různé světelné úrovně a kde je k světelnému zdroji špatný přístup. Pro zjištění počtu kusů 

zářivek uvedených na trh a zpětně odebraných vycházím z dat uvedených v tabulce č. 4. 

 

Přepočet pro rok 2011 

 

LED uvedené na trh: 

 

Tabulka 17: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v LED uvedených na trh za rok 2011 

Uvedeno na trh 9 577 tun 

Převod na g 9 577 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 63 846 666,6 ks 

Obsah Hg 102 154 666,7 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 102,2 kg Hg 

 

 

Zářivky zpětně odebrané: 

 
Tabulka 18: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných LED zdrojích 

Zpětně odebráno 1 178 tun 

Převod na g 1 178 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 7 853 333,3 ks 

Obsah Hg 12 565 333,3 mg 

Obsah rtuti za rok 2011 12,5 kg Hg 
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Graf 7:Grafické porovnání obsahu rtuti v zářivkách uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2011 

 

Přepočet pro rok 2012 

 

LED zdroje uvedené na trh: 

 
Tabulka 19: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se v LED zdrojích uvedených na trh za rok 2012 

Uvedeno na trh 8 697 tun 

Převod na g 8 697 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 57 980 000 ks 

Obsah Hg 92 768 000 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 92,7 kg Hg 

 

Zářivky zpětně odebrané: 

  

Tabulka 20: Výpočet obsahu rtuti, nacházející se ve zpětně odebraných LED zdrojích 

Zpětně odebráno 1 078 tun 

Převod na g 1 078 000 000 gramů 

Přepočet na kusy 7 186 666,6 ks 

Obsah Hg 11 498 666,6 mg 

Obsah rtuti za rok 2012 11,5 kg Hg 
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Graf 8: Grafické porovnání obsahu rtuti v LED zdrojích uvedených na trh a zpětně odebraných za rok 2012 

 

4.4.3 Vyhodnocení a diskuze 

 

Z provedených přepočtů a zhotovených grafů je zřejmé, že jak v roce 2011, 

tak v roce 2012 byl zpětný odběr světelných zdrojů vždy podstatně nižší, než počet zdrojů, 

které byly v těchto letech uvedeny na trh. Z této skutečnosti vyplývá, že se sice díky 

zpětnému odběru a recyklaci zabránilo úniku 27 – 30 kg rtuti za rok (za oba sledované 

roky tedy cca 60 kg rtuti), ale zbylých cca 210 kg rtuti za rok bylo ze světelných zdrojů 

uvolněno do životního prostředí, jelikož tato zbylá rtuť byla obsažena v žárovkách 

a zářivkách, které se zpětně neodebraly a byly neprofesionálně zlikvidovány nebo byly 

spolu s komunálním odpadem uloženy na skládky odpadů. Z těch se pak rtuť může 

uvolňovat v podobě par a může se stát rizikovou pro vody nebo půdy. Proto by mělo dojít 

k zlepšení informovanosti lidí o možnostech správné likvidace světelných zdrojů, 

jak s nimi zacházet po ukončení jejich životnosti, neboť si myslím, že mnoho lidí 

by zářivky recyklovalo a třídilo stejně tak, jako to dělají s papíry a plasty, ale kvůli 

nedostatečným informacím o problematice zpětného odběru a likvidaci světelných zdrojů 

neví, jak se chovat.  

 

 

 

 

 

92,7 

11,5 

Obsah rtuti v LED zdrojích OSRAM 

DULUX LEDOTRON GLOBE 

Rtuť v zářivkách 

uvedených na trh v 

roce 2012 [kg Hg] 

Rtuť v zářivkách 

zpětně odebraných v 

roce 2012 [kg Hg] 



Nina Kavanová: Likvidace světelných zdrojů 

2014                                                                                                                                      42 

 

4.5 Sběr a svoz vyřazených elektrozařízení 
 

Sběr a svoz vyřazených elektrozařízení by mělo odrážet především místní 

podmínky dané obce. Dále by měly být zohledněny stránky, jako zajištění: 

- občanům stejné a dobře dostupné sítě míst zpětného odběru pro velké i malé 

vyřazené elektrospotřebiče, 

- v rámci obce jednotného a administrativně i ekonomicky udržitelného systému 

sběru elektrospotřebičů, 

- vysoké úrovně zpětného odběru, včetně kompletnosti elektrospotřebičů. 

 

4.5.1 Popis jednotlivých způsobů sběru 

 

Mobilní sběr 

Frekvence mobilního sběru by měla být minimálně dvakrát ročně. Velmi důležitou 

roli hraje nastavení harmonogramu svozu s ohledem na aktuální možnosti občanů. Sběr 

by se měl konat pod dozorem, aby občané přicházeli odevzdávat elektrozařízení v přesně 

stanovenou dobu určenou k odběru. Odebírat zpětně odebrané zařízení by pak měl 

proškolený personál. Důraz musí být tedy kladen na důkladném informování občanů 

o způsobu sběru a časovém harmonogramu. Organizaci sběru zajišťuje buď obec, 

nebo svazek obcí po dohodě, která proběhne se svozovou firmou v rámci dohodnutého 

harmonogramu. [20] 

 

U mobilního svozu vznikají pro obec náklady na sběr, což je manipulace, a svoz, 

což jsou ujeté kilometry. Za běžných okolností vznikají náklady na 1 km jízdy pro vozidla 

od 3,5 t do 12 t na cca 23 Kč a pro vozidla větší na cca 37 Kč. Náklady se liší podle sběrné 

oblasti, podle množství obsloužených obcí a jejich vzdáleností, manipulací a výtěžnosti. 

Za zpracování EZ neplatí obec v případě odevzdání kompletního elektrozařízení a uzavření 

smlouvy s kolektivním systémem. Pokud je EZ značně znečištěno nebo je nekompletní, 

je zařízení klasifikováno jako elektroodpad, jehož odstranění je zpoplatněno. [20] 
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Shromažďovací místo, sběrný dvůr 

Pro zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení je možné v obcích zřídit stálé 

shromažďovací nebo sběrné místo. Na shromažďovací místa jsou kladeny menší nároky 

z toho důvodu, že k provozování shromažďovacího místa pro EEZ není třeba souhlas 

k provozování od krajského úřadu. Prostor určený ke shromažďování stanovuje obec. 

Shromažďovací prostory, stejně jako místa sběru (sběrné dvory) by měly být dobře 

přístupné pro občany i pro nákladní automobily. Provozní doba a informace o sběrných 

dvorech nebo místech shromažďování by měli být pro lidi dostupné všemi informačními 

prostředky. [20] 

 

 

Obrázek 16: Sběrný dvůr v Ostravě Porubě, autor: Nina Kavanová 

 

Počáteční pořizovací a provozní náklady sběrného dvora nebo shromažďovacího 

místa se mění v závislosti na velikosti, vybavenosti a možnosti nabízených služeb. 

Postavení vyasfaltované plochy s oplocením činí cca 5 000 Kč/m
2
, pořízení kontejnerů 

pak 50 tis. Kč/ks. Provozní náklady jsou dány podle cen za nájem pozemku, běžné údržby 

daného místa a zázemí, nákladů na zdroje a na přepravu a odstranění odpadů. [20] 
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Obrázek 17: Kolektivní systém EKOLAMP spolupracující s technickým dvorem v Ostravě Porubě, 

autor: Nina Kavanová 

 

Stacionární kontejner pro drobné EEZ 

Kolektivní systémy nabízejí obcím stacionární kontejnery pro použití v budovách 

nebo na venkovním prostranství. Tyto kontejnery slouží převážně pro sběr drobných 

elektrospotřebičů a baterií. Přistavení kontejneru včetně jeho obsluhy je zprostředkováno 

kolektivním systémem bez finanční spoluúčasti obce. [20] 

 

Příklady interiérových stacionárních kontejnerů: 

 Kolektivní systém REMA- sběrný box pro elektrospotřebiče, které se do něj snadno 

vejdou, horní plnění, rozměry 80 x 40 x 80 cm, objem 100 litrů. 

 Kolektivní systém RETELA- sběrný box pro malé elektrospotřebiče. [20] 
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Obrázek 18: Stacionární kontejner v Ostravě Svinově, autor: Nina Kavanová 
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4.6 Prevence v oblasti OEEZ 
 

Množství OEEZ rychle stoupá. Jeho nebezpečnost představuje kritickou zátěž 

pro životní prostředí, jelikož recyklace OEEZ je nedostatečná. Materiály, ze kterých 

jsou elektrické a elektronické zařízení vyrobeny, nenávratně mizí na skládkách 

nebo ve spalovnách. Jako řešení se nabízí uvádět na trh jen taková EEZ, která umožní 

jejich opětovné použití a usnadní pozdější demontáž a recyklaci OEEZ. Těmito kroky 

by se minimalizovalo používání nebezpečných látek pro výrobu EEZ, dosáhlo vysoké 

úrovně odděleného sběru, stimulovalo uživatele k bezplatnému vracení a separovanému 

sběru OEEZ a využilo by se nejlepších dostupných technik pro zpracování, využití 

a recyklaci. [12] 

 

4.6.1 Preventivní přístupy 

V rámci preventivních přístupů by se měli používat nástroje pro zlepšení zpětného 

odběru, což může být např. odpovědnost výrobce za odpady z těchto zařízení. 

To by znamenalo, že každý výrobce by nesl odpovědnost za financování nakládání 

s odpady ze svých vlastních výrobků, stát by podporoval takové projekty na výrobu EEZ, 

které dovolí jejich opětovné použití a zjednoduší následnou demontáž a recyklaci OEEZ. 

Dále by bylo vhodné zřídit dostatečný počet sběrných míst k bezplatnému vracení 

a separovanému sběru OEEZ, přijmout vyhovující opatření k dosažení vysoké úrovně 

třídění odpadu. Tato prevence by zajistila, že zpracovatelé OEEZ by splňovali dané 

minimální normy pro zpracování a recyklaci OEEZ. [12] 

 

Dalšími preventivními přístupy by mělo být intenzivnější opětovné použití, 

recyklace a vylepšení způsobů využití OEEZ, a v neposlední řadě snížení množství 

elektroodpadu jako netříděného komunálního odpadu. [12] 

 

V neposlední řadě by jako prevence zlepšení zpětného odběru EEZ mohlo posloužit 

prohloubení a zlepšení spolupráce mezi kolektivními systémy a obcemi, což by například 

znamenalo sjednocení přístupu kolektivních systémů (odměňování, administrativa), 

posílení mobilního svozu, postavení více sběrných dvorů, popřípadě zvýšení počtu 

stacionárních kontejnerů. [19] 
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4.6.2 Elektronovela zákona o odpadech 

Pro celkové zlepšení zpětného odběru elektrozařízení a nakládání s OEEZ se chystá 

elektronovela zákona o odpadech. Cílem návrhu je implementace změny směrnice 

o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.  

 

Registr míst zpětného odběru 

Změna zákona se dotkne v rámci zpětného odběru problematiky registru míst 

zpětného odběru. Podle novely bude směrnice klást členským státům povinnost podávat 

informace o dostupných systémech vrácení a sběru, bez ohledu na to, který výrobce 

je zřídil. Toto opatření se bude týkat zejména stávajících individuálních a kolektivních 

systémů sběru a nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Velké firmy 

mají vytvořený elektronický systém, ve kterém uvádějí informace o své působnosti. 

To ale bohužel neznamená, že zde spotřebitel získá potřebné informace týkající 

se otevírací doby nebo adresy sběrného místa. Cílem zlepšení jednotného registru tedy 

je dát občanům České republiky možnost najít si pro sebe nejvhodnější místo 

pro odevzdání starých elektrických a elektronických zařízení. Databáze sběrných míst 

by měla být do budoucna použitelná pro všechny komodity, na které se vztahuje povinnost 

zpětného odběru. [21] 

 

Příspěvek na nakládání s EEZ 

Podle novely zákona bude možné, aby výrobci informovali kupující při prodeji 

nových světelných zdrojů o nákladech na sběr, zpracování, svoz a odstranění vysloužilých 

výrobků. Výrobcům bude dále dána možnost výběru, zda chtějí uvádět recyklační poplatek 

a informovat zákazníky o nákladech týkajících se této problematiky. Dále výrobce 

i prodejce musí na dokladu o koupi uvést recyklační poplatek. Přínosem je informace 

spotřebiteli o tom, že v ceně, kterou zaplatil za výrobek, je zahrnuto i nakládání 

s výrobkem po uplynutí doby jeho životnosti. [21] 
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5. METODY ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ ZE 

SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 
 

 

Elektrozařízení se skládá z mnoha částí, jako je obal a vnitřní zařízení starající 

se o samotný chod elektrozařízení. Materiálové složení obalu a samotného elektrozařízení 

je velmi rozdílné. Z toho důvodu je důležité přistupovat při recyklaci ke každému odlišně. 

U objemných elektrozařízení je obal většinou z kovových materiálů a slitin kovů, zatímco 

u díků, které jsou součástí samotného zařízení, převládá kombinace kovových prvků, 

plastů a slitin. Oproti tomu menší elektrozařízení má v dnešní době obal složený z různých 

typů plastických hmot. Kov se zde používá výhradně jako výztuha a ochrana prostoru 

uvnitř elektrozařízení. [22] 

 

U součástek vytvářející samotné elektrozařízení, neboli zařízení bez vnějšího krytu, 

je složení mnohem pestřejší. Při výrobě a sestavování těchto zařízení jsou používány 

hlavně plasty, kompozitní materiály, slitiny kovů či přímo čisté kovy, polokovy a nekovy. 

Také jednotlivé dílky plní různé funkce, a ne pouze ochranné jako u obalu.[22] 

5.1 Recyklační procesy 
 

Vytvoření základních recyklačních postupů má svůj zrod v požadavcích 

na co nejmenší objem odpadů, které jsou po uplynutí životnosti výrobku ukládány 

na skládkách. Právě z toho důvodu byly navrhnuty různé procesy drcení různorodého 

materiálu. Podmínkou zdárného drcení je zajistit minimální poškozování samotného 

drtícího stroje a součastně maximální možný výkon. Všechny tyto podmínky jsou 

zohledněné cenou a tedy i návratností drahého zařízení. Pro drtící zařízení je rozhodující 

zejména výkon. [22] 

 

5.1.1 Třídění a drcení odpadů 

 

Elektroodpad se drtí na frakce 0 – 80 mm a na frakci 80 – 200 mm. Takto 

rozdrcený materiál je linkou posouván na separátor kovů. Frakce nadrcená na 0 – 80 mm 

putuje je podle druhu materiálu dále zpracovávaná, oproti tomu frakce 80 – 200 mm 

se opět drtí na následujícím drtiči. Takto nadrcený odpad se ještě dotřiďuje bubnovými 
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síty. Jak již bylo zmíněno výše, nadsítná frakce se po průchodu sítem přesouvá do dalšího 

drtiče. Do linek s drtiči bývají začleněny i kabiny pro ruční třídění. [22] 

5.1.2 Separace železných kovů 

 

Tato technologie má své uplatnění na začátku recyklačního procesu. Separace 

železných prvků následuje po procesu drcení, kdy vzniklá frakce 40 x 40 mm je vhodná 

zvláště pro magnetickou separaci železných kovů. Tato technologie se obecně dělí na dva 

hlavní typy. Prvním druhem je separace stejnosměrným proudem tvořeným 

elektromagnetickým polem a druhým typem je oddělení elektromagnetickým polem 

tvořeným střídavým proudem. U jakékoli z této metody se používá ještě další členění, 

z nichž každé má své zvláštní využití. V praxi se tyto metody samostatně nepoužívají, 

ale většinou dochází k jejich kombinováním. [22] 

 

5.1.3 Recyklace luminoforu 

 

V případě, že získáváme luminofory mokrou cestou, se budou luminofory nacházet 

ve získaném kalu. U suché cesty se luminofor usadí na filtrech. Nejběžněji používané 

metody zde zahrnují separaci lanthanoidů. A to hlavně europia a ytria. Tyto lanthanoidy 

tvoří červenou část lumiforů. Separace se provádí pomocí jejich oxalátů. Metoda funguje 

tak, že se nejdříve celá směs nechá reagovat se silnou minerální kyselinou. V závislosti 

na tom, kterou kyselinu použijeme, získáváme dusičnany, sírany nebo chloridy. Ty se poté 

nechávají srážet koncentrovaným roztokem kyseliny oxalové, triviálním názvem 

šťavelové, při teplotě kolem 70 °C. Vzniká sraženina, ta se nechává promýt horkou vodou, 

ta má teplotu okolo 80 °C. Promytá sraženina se nechává vysušit a poté se nechává žíhat 

při teplotě 1000 °C. Finální produkt obsahuje převážně oxidy europia a yttria. 

Tento produkt je mírně znečištěn vápníkem, stronciem a baryem. Výtěžky jsou poměrně 

vysoké, pohybují se okolo 90 %. [23] 

 

Další metodou využívanou při zpracování luminoforu je separace oxidů lanthanu, 

europia, gadolinia a yttria z luminoforu. Tato metoda používá loužení luminoforu roztoky 

NaOH obsahující také chlornany a chloristany při teplotě asi 90 °C. Následuje reakce 

s kyselinou dusičnou a dále se postupuje stejně jako v metodě předešlé. [23] 
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Vhodnou metodou pro zpracování červené části luminoforu je metoda separace 

tavením luminoforu s alkalickými dusičnany. Základem je reakce luminoforu s kyselinou 

chlorovodíkovu při teplotě 55 °C. Poté se nechá dekatovat vodou. Dekatovaná směs 

se nechá odfiltrovat a filtrační koláč se smísí s nasyceným roztokem alkalického 

dusičnanu. Směs se zahustí a protaví se při teplotě okolo 630 °C. Po protavení se směs 

promyje vodou a vysuší se. Po vysušení se získá směs europia a yttria ve výtěžku asi 66 %. 

[23] 

 

Další zpracování luminoforu a extrakce jednotlivých částí z luminoforu po jeho 

zpracování na dusičnany a sírany málo přesné a hlavně neekonomické. Je nutno přidávat 

drahé a agresivní organické rozpouštědla jako např. dimethylacetamid, dimethylsulfoxid, 

hexamethylfosfoamid aj. Vzniklé komplexy lze rozložit alkáliemi a zpracovat analogicky 

jako europium a yttrium. [23] 
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6. ZHODNOCENÍ DOPADŮ DO ŽP U JEDNOTLIVÝCH 

VYBRANÝCH ZDROJŮ 
 

O potenciálních dopadech technologií světelných zdrojů na zdraví člověka a životní 

prostředí se hodně debatovalo v době, kdy se klasické žárovky postupně vyřazovaly. 

Tyto dopady mohou být spojeny s některými chemickými sloučeninami, 

které se ve světelných zdrojích používají, a s různými druhy záření, které mohou obsahovat 

nebezpečné látky. Z mnoha odlišných studií však vychází najevo, že jestliže zdroje světla 

správně používají a odstraňují, je jejich dopad velice malý a dá se říci, že zanedbatelný. 

[24] 

 

Světelné zdroje z amatérsky rozebraných průmyslových svítidel končí velmi často 

na černých skládkách místo ve zpětném odběru. Divoká skládka je tedy časovanou 

bombou, protože se na ní takto hromadí nepotřebný elektroodpad. Vysoké koncentrace 

nebezpečných látek dostávajících se ze světelných zdrojů znehodnocují půdu a vodní 

zdroje v okolí skládky. Proto je potřebná dekontaminace a rekultivace divoké skládky, 

bez které není možné na okolních pozemcích pěstovat zemědělské plodiny ani využívat 

pozemky jako stavební parcely. [25] 

 

Nerecyklované úsporné zářivky znamenají ekologickou zátěž více než tisíce tun 

směsi skla, kovů, plastů a hlavně zhruba 200 kilogramů toxické rtuti ročně. Základním 

důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř světelného zdroje 

nutná pro svícení a neškodná. Ročně se recyklací zpracuje více než 25 kilogramů rtuti 

a zpětným odběrem je tak chráněná nejen příroda, ale i člověk. [26] 
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6.1 Výroba 
 

Každý světelný zdroj má odlišnou energetickou a materiální náročnost. 

Proto společnost Osram provedla výzkum, který se týkal této problematiky a zhodnotila 

tak dopady různých druhů světelných zdrojů během celého životního cyklu. Během tohoto 

hodnocení byly zkoumány klasické žárovky, kompaktní zářivky, halogenové žárovky 

a LED zdroje. Do celého hodnocení byla zahrnuta cena surovin, energie potřebná 

při výrobě a dopravě zdroje, energie spotřebovaná při používání a likvidaci světelného 

zdroje.   

 

Při výzkumu byla použita halogenová žárovka Osram Halogen energy saver Classic 

A 28W, kompaktní zářivka Osram Dulux Superstar Classic A 8W a žárovka Osram Classic 

A 40W. Referenční čas byl zvolen 10 000 hodin, kdy na tuto dobu stačí použít pouze jednu 

kompaktní zářivku, pět halogenových žárovek a 10 žárovek klasických. Z daného 

výzkumu vyplývá, že u kompaktních zářivek je 98% energie spotřebováno při svícení, 

pouhá 2% energie je spojena s výrobou světelného zdroje, zatímco u klasických žárovek 

je tato hodnota asi třikrát vyšší. Z tohoto výzkumu vyplývá, že výroba kompaktních 

zářivek není příliš energeticky náročná a při používání k úsporám energie nedochází. [27] 

 

Obrázek 19: Porovnání energetické náročnosti spotřeby a výroby elektrické energie v kWh za dobu 

života 10 000 hod. [27] 
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6.2 Provoz 

6.2.1 Halogenová žárovka a jejich dopad na člověka a do ŽP 

 

Halogenová žárovka se od běžné žárovky liší svou jednolitou konstrukcí, 

kde je za účelem zvýšení teploty baňka umístěna co nejblíže k wolframovému vláknu. 

Dalším rozdílem je použití dusíku a inertního plynu spolu s přídavkem stopového množství 

halogenu, které tvoří vnitřní plynnou náplň baňky. Žárovka je podporována dvojicí 

zakřivených pružných spojovacích tyčí, které jsou k žárovce přivařeny směrem dolů na 

jednom konci a montážní svorkou na konci druhém. [1], [37] 

 

Do budoucna se má od halogenových žárovek dle legislativních kroků ustoupit 

od roku 2016, jelikož k nejpodstatnějším nevýhodám použití těchto žárovek patří emise 

UV záření. Ty jsou způsobeny použitím křemenného skla v žárovkách. U nejvýkonnějších 

žárovek může spektrum záření dosahovat až do oblasti UV-B a tento zdroj se stává zdraví 

škodlivý. [1] 

6.2.1.1 Dopad halogenové žárovky 

Účinky UV záření 

„Ultrafialové záření (UV) je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami kratšími 

než viditelné světlo. Zaujímá spektrální oblast vlnových délek od 100 – 400nm.“ [28] 

 

Toto záření můžeme rozdělit podle jeho účinků na člověka do tří skupin:  

 Dlouhovlnné UVA záření (315 – 400nm), které většinou nezpůsobuje 

akutní zčervenání kůže ani pálení.  

 Středněvlnné UVB záření (280 – 315nm), to často způsobuje jak akutní, 

tak chronické poškození kůže. 

 Krátkovlnné UVC záření (280 – 100nm), které je pohlcováno ozónovou 

vrstvou a na zemský povrch se ani nedostane. 

Kromě UVC záření ozón absorbuje i značnou část záření UVB. To znamená, že UV záření 

na Zemi je tvořeno UVA (90 – 99%) a malou částí UVB (1 – 10%). [28] 

 

UV záření neproniká do hloubky tkání, to znamená, že nejcitlivějším orgánem 

jsou kůže a oči. U očí je největší riziko pro oční spojivky a rohovku, u dlouhovlnného 

UVA záření také oční čočka. Průnik UV záření přes kůži je do hloubky pouze 0,6 mm. 
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Ozářením UVB paprsky způsobuje zčervenání kůže a velmi často tento jev doprovází 

tvorba zánětů kůže a puchýřů. Po odeznění těchto problémů kůže nabývá hnědého zbarvení 

a zhnědnutí má trvalejší charakter. [28] 

 

V oku je UV záření absorbováno spojivkou a částečně i rohovkou. Pokud dojde 

k ozáření oka UV paprsky, může nastat po 30 minutách až 24 hodinách prudký zánět 

spojivek a rohovky, který bývá provázen většinou zánětlivou reakcí kůže očních víček 

a obličeje. Tyto problémy mizí během 48 hodin, kdy postižené místo je ovlivněno 

bez trvalých následků. [28] 

 

Nepříznivé účinky UV záření jsou šedý zákal a poškození DNA. Akutní účinek UV 

bývá olupování kůže doprovázené otoky a spálením pokožky, kdy dochází k předčasnému 

stárnutí kůže v místě působení UV záření. Chronický účinek UV záření pak povolení 

podkožního vaziva, suchost kůže, kdy se mohou tvořit pigmentové skvrny, vrásky, dochází 

k předčasnému stárnutí kůže a celého organismu, může docházet ke vzniku karcinomů. 

[28], [38] 

 

6.2.2 Kompaktní a lineární zářivka a jejich dopad na člověka a do ŽP 

 

Lineární zářivka se řadí do rtuťových nízkotlakých výbojových světelných zdrojů. 

Její konstrukci tvoří skleněná trubička, kdy uvnitř je směs argonu s malým množstvím rtuti 

řádově v jednotkách nebo desítkách mg. [1] 

 

V jednom kusu zářivkové zdroje obsahují nepatřičné množství rtuti. Tato vlastnost 

nese za následek značné zatížení životního prostředí jak v místě výroby, tak v místě 

recyklace. V České republice nejsou zatím vybudovány žádné specializované provozy 

pro recyklaci nebo návrat rtuti do výroben. Hlavní nevýhody zářivek z provozních 

vlastností jsou následující: velmi vysoká toxicita s možností úniku NL do životního 

prostředí, odpar a odprášení vlákna a emisní vrstvy, emise UV záření (záleží na kvalitě 

luminoforu). [1] 
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6.2.2.1 Dopad zářivek 

 

Účinky UV záření 

O ultrafialovém (UV) záření se často polemizuje jako o potenciálně negativním 

vlivu technologie zářivek. Z odlišných studií však vychází najevo, že naměřené hodnoty 

ultrafialového záření jsou zanedbatelné, pokud je při dlouhodobém vystavení splněna 

minimální vzdálenost 20 cm od světelného zdroje. Tento fakt je důležité zohlednit hlavně 

při použití v pracovnách nebo ložnicích. Až 250 000 obyvatel zemí EU trpí nemocemi, 

které jim způsobují výraznější citlivost na světlo. Tato zvláštní skupina by si měla světelné 

zdroje pečlivě vybírat a umisťovat je ve svých domech na správná místa. Dále by tito lidé 

měli být vůči vystavení UV záření obezřetní. [24] 

 

Obsah rtuti v zářivkách 

Kompaktní a lineární zářivky obsahují rtuť, což je, jak již bylo řečeno, toxický 

prvek. Rtuť může být v případě kontaktu s lidským tělem nebo v případě spolknutí 

a vdechnutí škodlivá. V minulosti bylo hodně diskutované téma amalgámové plomby, 

které obsahují rtuť a polemizovalo se nad jejich potenciálním dopadem na zdraví. [24] 

 

Dnešní lineární a kompaktní zářivky obsahují rtuti v poměrně malém množství. 

Obsah rtuti v kompaktních zářivkách vyrobených v roce 2013 a později nesmí překročit 

2,5 mg. Toto nařízení je dáno ve směrnici o omezení používání některých nebezpečných 

látek v elektrických a elektronických zařízeních. Faktický obsah rtuti v kompaktních 

zářivkách a zářivkách je podle informací od výrobců a prodejců daných zdrojů světla 

již mnohem nižší. Nejčastější hodnoty se pohybují kolem 1,5 mg ba i níže. [24], [39] 

 

I když výrobci snižují hodnoty rtuti ve světelných zdrojích, je stále potřebné 

tyto výrobky náležitě likvidovat a pokud dojde k poškození světelného zdroje, je nutné 

s nimi manipulovat velice opatrně. V případě rozbití světelného zdroje obsahujícího rtuť 

je třeba vyhnout se ať už jen malému kontaktu, protože tato nebezpečná látka nesmí 

být vdechnuta a nemělo by dojít ani ke kontaktu s kůží. Kompaktní a lineární zářivky musí 

být dle zákona odstraňovány pověřeným systémem. Nejlepší cestou likvidace je vrácení 

do obchodu nebo na místo zpětného odběru. [24] 
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6.3 Provozní náklady 
 

Cena klasických žárovek a halogenových žárovek je nižší než pořizovací cena 

kompaktních zářivek a moderních halogenových žárovek. V průběhu provozu 

však dochází u účinnějších a modernějších světelných zdrojů k velké úspoře nákladů díky 

vyšší účinnosti a delší životnosti. [29] 

 

Pro výpočet nákladů na provoz můžeme porovnat případ v jednom rodinném domě, 

kde do všech světelných zdrojů použijeme žárovky, halogenové žárovky a kompaktní 

žárovky. Rozložení světelných zdrojů je znázorněno v tab. 21. Při tomto srovnání 

byla uvažována doba svitu 2,5 hod. denně po jeden celý rok. Pro výpočet nákladů 

na provoz soustav byla použita sazba za elektrickou energii od společnosti ČEZ – 4,65 

Kč/kWh, kdy každá soustava zahrnuje 28 kusů světelných zdrojů. [30] 

Tabulka 21: Příkon, spotřeba, provozní a pořizovací náklady uvedených světelných soustav [30] 

Sledované ukazatele Žárovky Halogenové žárovky Kompaktní zářivky 

Příkon světelné 

soustavy [W] 
1 380 966 263 

Spotřeba v kWh/rok 990 693 189 

Pořizovací cena 

soustavy [Kč] 

 

280 1 250 3 640 

Náklady na el. 

Energii za rok [Kč] 
4 593 3 215 879 

Náklady na provoz a 

pořízení soustavy 

[Kč] 

4 873 4 465 4 519 

 

Je patrné, že náklady spojené s provozem kompaktních zářivek jsou cca čtyřikrát 

menší než soustava, kde byly použity klasické žárovky. Tento problém je ovšem 

kompenzován cenou světelných zdrojů, kdy je pořizovací cena u soustavy kompaktních 

zářivek asi sedmkrát vyšší než u použití 28 žárovek. Také zde ale nesmíme opomenout 

životnost, kdy životnost u kompaktních zářivek je mnohem delší. [30] 
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7. ZÁVĚR 
 

V této práci byla popsána dnešní situace ve využití světelných zdrojů v ČR. 

Součástí práce je popis jednotlivých světelných zdrojů, jejich využití, parametry, účinnost 

a materiálové složení. Dále zde jsou uvedeny výhody i nevýhody použití jednotlivých 

zdrojů. Dále jsem pojednávala o problematice zpětného odběru světelných zdrojů, 

kdy součástí výzkumu bylo navrhnout doporučení pro zlepšení zpětného odběru světelných 

zdrojů a zlepšení materiálového využití odpadů ze světelných zdrojů. V praktické části 

jsem se zaměřila na výpočet obsahu rtuti, která je obsažena v zářivkách uvedených na trh 

za rok 2011 a 2012 a tyto údaje porovnala s daty zpětného odběru zářivek. Z daných 

přepočtů vyšlo najevo, že obsah rtuti v zářivkách uvedených na trh je cca 8x vyšší, 

než obsah rtuti, která se díky zpětnému odběru zářivek a jejich správnému zpracování 

zachytí a zabrání se tak jejímu úniku do životního prostředí, kde by mohla ohrozit 

jak různá společenstva živočichů, tak i člověka samotného. Ve světelných zdrojích 

jsou obsažené i jiné nebezpečné látky, ale pouze ve stopovém množství, proto jsem 

svou pozornost věnovala obsahu rtuti. Z dat porovnaných v kapitole 4.4 se ukázalo, 

že díky zpětnému odběru bylo zabráněno úniku 27-30 kg rtuti za rok, uvažujeme-li, 

že všechna tato rtuť byla obsažena v kompaktních zářivkách typu Osram Dulux L Lumilux 

a Osram Dulux Superstar Stick. To znamená, že do životního prostředí unikne cca 210 kg 

rtuti kvůli tomu, že lidé a firmy správně nerecyklují a neodevzdávají světelné zdroje 

na místa tomu určená a odhazují je do komunálního odpadu. Pro představu, takové 

množství rtuti by otrávilo celou vodní nádrž Lipno přibližně až 10x. Proto by se měla 

zlepšit osvěta týkající se zpětného odběru světelných zdrojů, aby se lidem dostalo 

do podvědomí riziko, které může nastat, když se budeme chovat stále stejně a špatně 

zabezpečovat likvidaci nejen světelných zdrojů, ale odpadů jako takových všeobecně. 
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