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ANOTACION 

 

Esta tesis de diploma es la evaluación de impacto ambiental de las dos fuentes de luz. 

El primer capítulo explica los principios básicos de las bombillas (lámpara incandescente) y 

lámparas fluorescentes compactas con sus ventajas y desventajas. El siguiente capítulo 

proporciona métodos para evaluar los impactos ambientales y los datos utilizados para 

elaborar la clasificación. El penúltimo capítulo es la parte más importante de toda la obra. Se 

exponen en detalle en los procesos y la evaluación de los impactos sobre los diferentes 

componentes del medio ambiente, calidad de vida y la cantidad de materias primas naturales. 

El final la obra se centra en las recomendaciones para futuras investigaciones con las 

sugerencias de mejora. 
 

 Las plalabras claves: LCA, la fuente de luz, el impacto ambiental 

 

 

 

 

 

ANOTACE 

 

V této diplomové práci je zpracováno hodnocení vlivu na životní prostředí dvou 

světelných zdrojů. V první kapitole jsou vysvětleny základní principy rozdílu klasických 

žárovek a kompaktních zářivek s jejich výhodami a nevýhodami. V další kapitole jsou 

uvedeny metody pro hodnocení dopadů na životní prostředí a data, která sloužila k sestavení 

celého hodnocení.  Předposlední kapitola je nejzásadnější částí celé práce. Jsou v ní detailně 

rozvedeny procesy a hodnocení vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, kvalitu života a 

množství surovin. Závěr studie je zaměřen na doporučení pro další výzkum s návrhy možného 

zlepšení.  

 

Klí čová slova: LCA, světelné zdroje, hodnocení vlivu 
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ÚVOD 

 

Kvalita životní prostředí je jeden ze základních požadavků lidských potřeb. Vývoj 

vědy, techniky, průmyslu a ekonomiky vede k zvyšování životní úrovně, rostoucí 

industrializaci a urbanizaci. To však v mnoha případech přináší negativní vliv na člověka a 

prostředí, ve kterém žije. Ve snaze snížit negativní důsledky, jsou vydávány nová nařízení 

usměrňující energetickou spotřebu domácností a výrobu podnikatelských subjektů. 

 

Legislativní podmínky a nová nařízení Evropské unie nutí výrobce pro změnu 

orientace na výrobu stejného produktu s nižšími dopady na životní prostřední. Tento krok 

je součástí úsilí o snížení emisí skleníkových plynů a zvýšení energetické účinnosti. 

 

Diplomová práce je zaměřena na srovnání vlivu výrobku od spotřeby materiálu na 

výrobu až po jeho konečné využití. V této práci je srovnávána klasická 200 W žárovka a 

její alternativní náhrada 36 W kompaktní zářivka. Srovnání bude tzv. "od kolébky do 

hrobu", od dopravy surovin k výrobě, až po samotnou likvidaci žárovky, zářivky jako 

odpadu. 
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1. VYMEZENÍ PROBLÉMU 

 

1.1.  Legislativní rámec 

 

Klasické žárovky jsou nedílnou součástí moderního života již řadu let. Nízká 

účinnost přeměny elektrické energie na světelnou ji řadí do zařízení s jednou 

z nejnižších energetických tříd. Dnes je jako alternativní náhrada klasické žárovky 

považována kompaktní zářivka, která je rovnocenným produktem ke každé klasické 

žárovce v objemu světelného toku, barvy osvětlení i vzhledu.  

 

Zákaz, prosazený Evropskou komisí o prodeji klasických energeticky 

náročnějších žárovek, který je založen na směrnici Evropského parlamentu o 

Ekodesignu, byl schválen 8. prosince 2008 v nařízení 2005/32/EC. Od 1. září 2009 je 

nařízeno ukončení výroby čirých klasických (standardních) žárovek s mléčným a 

matným sklem a jakékoli čiré žárovky o příkonu vyšším než je 80 wattů (tj. světelný 

tok vyšší než 950 lumenů). Dalším mezníkem je 1. září 2010, kdy bude ukončena 

výroba žárovek s příkonem vyšším než 65 wattů (světelný tok 725 lumenů). Jako další 

budou následovat žárovky s příkonem vyšším než 45 wattů do 1. září 2011. Výroba 

zbývajících klasických žárovek bude ukončena do 1. záři 2012. Výroba všech 

světelných zdrojů, které budou patřit do nižší energetické třídy, než je třída „C“, bude 

ukončena do 1. Září 2016. [zdroj 10] 

 

1.2. Produkt 

 

1.2.1. Klasická žárovka 

 

Charakteristická vlastnost klasických žárovek je spojité spektrum jimi 

vyzařovaného světla, také se vyznačují velmi nízkou účinností přeměny 

elektrické energie na světelnou. Proto také jsou energeticky náročné. Na světlo 

přemění pouze  6% - 8% elektrické energie. Zbytek energie je přeměněno na 

teplo. [zdroj 14] 
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1.2.1.1. Výhody 

 

 Elegantní tvar, rozmanitost tvarů a barev, malá hmotnost. 

 Snadná konstrukce při výrobě, čistá výroba. 

 Zvládnutá technologie hromadné výroby používaných polotovarů i 

vlastních žárovek, která se vyznačuje vysokým stupněm automatizace. 

 Nízká materiálová náročnost. 

 Okamžitý start bez blikání, stabilní svícení bez míhání a téměř okamžité 

ustálení světelného toku po připojení napájecího napětí. 

 Možnost konstruovat žárovky pro široký rozsah napájecího napětí – od 

desetin voltu do několika set voltů. 

 Široký interval příslušných provozních teplot, při zanedbatelném vlivu 

okolní teploty na parametry žárovky. 

 Jednoduchý provoz a snadná výměna vyhořelých žárovek. 

 Libovolná poloha svícení. 

 Téměř nulová úroveň ultrafialového záření. 

 Nízká cena těchto světelných zdrojů. 

 Snadná likvidace vyhořelých žárovek. 

 Neobsahují žádné zdraví škodlivé látky.  

[zdroj 14] 

 

1.2.1.2. Nevýhody 

 

 Mezi zásadní nedostatky patří velmi malý měrný výkon (10-15 lm/W). 

 Poměrně krátká životnost (1000 h). 

 Nehospodárnost při přeměně elektrické energie na světelnou. 

 Pokles světelného toku v průběhu užívání výrobku. 

 Významná závislost parametrů žárovek na napájecím napětí. 

[zdroj 14] 

 

 

 

1.2.1.3. Konstrukce 
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Žárovka se skládá z tří základních složek – baňka, nožka a patice. 

Největší komponenta žárovky je baňka. Baňka je z měkkého sodno-

vápenatého skla. Do vnitřního prostoru baňky je zatavována nožka, která se 

skládá z talířku, čerpací trubičky, tyčinky a přívodních elektrod. Všechny 

tyto komponenty se sestaví ještě před vložením talířku do baňky. Uprostřed 

nožky se profouknutím čerpacího otvoru vytvoří čočka. Zdroj záření je 

vlákno vyrobené z tenkého wolframového drátu o průměru od 10μm až 

120μm. Zavěšené vlákno je fixováno dvěma molybdenovými háčky 

(podpěrky) zapíchnutými do čočky tyčinky. Vnitřní prostor baňky vyčerpán 

a plněn nízkotlakým inertním plynem obvykle dusíkem s příměsí argonu 

nebo kryptonu. Poslední komponentou je patice, na kterou je nanesen 

speciální tmel v 2 -3 mm tloušťce, a následně je patice připevněna k baňce. 

(obr. 1.1) 

                        [zdroj. 14] 

                         Obr. 1.1  Popis klasické žárovky. 

                     

1.2.2. Kompaktní zářivka 
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Životnost kompaktní zářivky je v průměru od 6000 až 20000 hodin oproti 

klasické žárovce, která má životnost od 750 do 1000 hodin. Kompaktní zářivka 

je v podstatě trubicová zářivka miniaturizovaná tak, aby se vešla do běžných 

svítidel, přičemž má příslušnou patici E 27. Světlo v kompaktní zářivce vzniká 

na zcela odlišném principu, než je tomu u běžných žárovek. U klasických 

žárovek září rozžhavené wolframové vlákno, avšak u zářivek „vyzařují ionty 

plynu v zářící části a odevzdají tak část energie, kterou jim dodal průchod 

elektrického proudu“. 

                   [zdroj. 12,13; cit. 12 s. 43- 45.] 

 

1.2.2.1. Výhody 

 Klesající náklady na kWh v průběhu spotřeby. 

 Delší životnost, v průměru od 6000 – 20000. 

 Alternativní náhrady ke každé klasické žárovce. 

 Dynamický rozvoj ve výzkumu a inovaci. 

 Recyklace po ukončení životnosti 

 Snadná výměna na konci životnosti. 

 

1.2.2.2. Nevýhody 

 Vyšší hmotnost, fyzicky větší tvar. 

 Větší materiálová náročnost. 

 Vyšší náklady na pořízení. 

 Podlouhlý nebo kruhový tvar, může mít za následek méně optimální 

osvětlení. 

 Světlo je obecně chladnější, než je tomu u klasických žárovek. 

 Blikání u některých tipů. 

 Některé typy nejsou vhodné do stmívačů. 

 Stejně jako ostatních zářivek, provoz při nízkých teplotách (kolem 50–

60 stupňů F) může vést ke snížení světelného výkonu. 

 

1.2.2.3. Konstrukce 
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Konstrukce kompaktní zářivky je velmi podobná konstrukci běžné žárovky. 

Obsahuje taktéž tři části, a to patici, startér a trubici. Na hliníkovou patici 

nasedá plastový kryt, který chrání startér před poškozením. Startér je využíván 

pro rozsvícení zářivky. Na plošném spoji jsou umístěny elektrody, cívka, 

kondensátor, odpor, tranzistor a další. Ze startéru jsou vedeny elektrody do 

čerpací trubice, která je na dolním okraji utěsněna tmelem. Na kryt startéru 

nasedá „víčko“ s trubicí, která osahuje plynnou náplň, vrstvu luminosforu a 

rtuť. 

[Zdroj 12,13] 

                      Obr. 1.2 Popis struktury kompaktní zářivky. 

 
                   

 

1.2.2.4. Zneškodňování 

 

Zdrojem dosloužilých kompaktních zářivek jsou domácnosti, školy, 

obchodní a průmyslové zóny a výrobci těchto osvětlovacích prvků, aj. 
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Zneškodňování dosloužilých kompaktních zářivek probíhá ve 

specializovaných společnostech. Zářivky jsou zpracovány a mechanicky 

rozděleny do dvou částí, na ty které obsahují a neobsahujících rtuť. Rozdělení 

do jednotlivých částí na sklo, kov, rtuť, plast a ostatní suroviny,  

 

Zařízení používané pro regeneraci rtuti z různých materiálů obsahujících 

rtuť je model přístroje LSS1 (state-of-the-art) recyklační technologie vhodná i 

pro kompaktní zářivky. Suchý systém zpracování zářivek. Rozdrtí a rozdělí 

zářivky všech tvarů na sklo, hliník a konstrukční části obsahující rtuť a 

fosforový prášek s kapacitou zpracování více jak 3000 zářivek za hodinu. 

[zdroj 11] 
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2. REŠERŠE 

 

Studie zabývající se problematikou světelných zdrojů byla napsána panem Pavlem 

Rokosem z ČVUT v Praze, fakulty elektrotechnické pod názvem „Srovnávací LCA 

analýza klasických žárovek a kompaktních zářivek“ Páce byla je dostupná z WWW: 

<http://www.cez.cz/edee/content/file/vzdelavani/21-rokos.pdf >     

 

 

V první kapitole jsou autorem stručně popsány oba příslušné světelné zdroje, s jejich 

charakteristickými vlastnostmi. Obsahem druhé kapitoly je metodika, pomocí které je 

studie provedena. Třetí kapitola je autorem popsána jako stěžejní část celého díla. Tato 

kapitola obsahuje samotné srovnávací LCA studie zabývající se výrobkem od samotné 

výroby a zpracování obou světelných zdrojů až po jejich užívání. V poslední kapitole autor 

spočítal stručnou ekonomickou rozvahu a shrnul porovnání obou světelných zdrojů i 

z finančního hlediska. 

 

Studie udává ucelený pohled na problematiku v oblasti ekonomického a 

environmetálního dopadu světelných zdrojů. Funkční jednotka této studie byla zvolena 

v poměru 8:1. Množství 8:1 je zvoleno z důvodu životnosti klasické žárovky, která má 

životnost pouze 1000h oproti kompaktní, která má v tomto případě životnost 8000h. Pro 

relevantnost hodnocení bylo nutné množství kusů kompaktních žárovek na 8 kusů. Jako 

kladné hodnotím zejména vypovídající schopnost grafů. Stručné a jasné ucelení získaných 

informací dodávají celé práci velkou důvěryhodnost.  

 

Výsledky studie, v hodnocení environmentálních dopadů, prokazuje, že 

z environmentálního hlediska je výhodnější používat kompaktní zářivky. Což je, podle 

názoru autora, fakt, který je podpořen i finanční stránkou věci. 

[zdroj 9] 
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3. POUŽITÉ METODY, NÁSTROJE A HODNOTY 

 

3.1. Metoda posuzování životního cyklu 

 

Posuzování životního cyklu z anglického překladu life cycle assessment (LCA). 

„Je analytická metoda hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb a 

technologií, obecně lidských produktů.“ [cit.6, s 9] Pomocí této metody se hodnotí 

dopady na životní prostředí celého procesu, nebo jeho jednotlivých částí.  

 

Hodnocení tzv. „od kolébky do hrobu a od kolébky do kolébky“ zahrnuje celý 

proces výroby výrobku. Od stádia získávání a výroby vstupních materiálů, až po 

konečné odstranění, recyklaci, nebo opětovného užití.  

 

LCA umožňuje identifikování nežádoucího přesouvání problému z místa na 

místo. Abychom neměli za cíl na jednom místě životnímu prostředí určitým způsobem 

ulehčit, ale na druhé straně se kvůli této aktivitě dopouštíme poškození životního 

prostředí jiným způsobem a v jiné podobě. 

[zdroj 6] 

 

3.2.  Použité zdroje dat 

 

3.2.1. Statistické údaje 

 

Statistické údaje Českého statistického úřadu z oblasti OKEČ. Tyto 

statistické údaje jsou použity k normalizaci procesu v kapitole 4. Jedná se o 

informace o spotřebě surovin k výrobě světelných zdrojů, jako je množství 

hnědého uhlí, černého uhlí, koksu, zemního plynu a energie.  

Sumarizace jednotlivých surovin byla dělena průměrnou hodnotou tržeb za 

rok 2008 z tohoto odvětví. Získané údaje násobeny s hmotností produktu. 

Výsledky měření jsou zaznamenány v inventarizační tab. č. 4. 6 a tab. č. 4.7. 
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3.2.2. Data z vlastního měření  

Vlastní naměřená data jsou z oblasti surovin. Jednoduché měření bylo provedeno 

pomocí kuchyňské digitální váhy. Spočívalo ve zjištění gramáže jednotlivých 

složek světelných zdrojů. 

 
Obr. 3.1 Klasická žárovka po rozbití.         Zjišťování materiálového složení 

klasické žárovky bylo v porovnání s  

kompaktní zářivkou snadné a snadno 

rozpoznatelné. Klasická žárovka se skládá ze 

tří základních surovin. Jedná se o sodno-

vápenaté sklo, patici která je většinou 

z hliníku, a wolframové vlákno. Změřeno 

bylo pouze sklo a kov, jelikož wolframové 

vlákno váží pouze několik mg (takto malé množství nebylo na obyčejné 

kuchyňské váze možné zvážit). 

     Obr. 3.2 Cívka ze startéru kom. zářivky. 
Složení kompaktní zářivky uvedeno 

v kapitole 1 nelze detailně zvážit. Proto 

vážení podléhalo pouze několik surovin, 

které jsou pro hodnocení environmetálního 

vlivu relevantní. Jednalo se především o 

sklo, plast, hliník, uhlík, měď (v zářivce 

obsažena jako cívka) a další suroviny, jež 

jsou uvedeny v inventarizační tabulce. 

 

Obr. 3.3 Trubice kom. zářivky s tmelem.  
Z důvodu škodlivosti rtuti na lidské zdraví 

a životní prostředí, byla trubice ponechána 

v celku. Za domácích podmínek, za kterých 

měření proběhlo, nebylo možné množství rtuti 

změřit. Byla proto použita průměrná hodnota 

uvedená v periodiku Světlo. 
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 Celkové shrnutí použitých zdrojů dat je pro lepší přehlednost seřazeno do tab. 4.6. 

   Tab. č. 3.1 Zdroj dat. 
Zdroj dat 

1. Český statistický úřad. 

Dostupný na: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8101-09 ; 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8002-09 

2. Data z vlastního měření. 

3. Data uváděná výrobcem na obalu výrobku. 

4. Časopis světlo 2009/4 – průměrná hodnota. 
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4. SROVNÁNÍ VLIVU SVĚTELNÝCH ZDROJŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 

V této části diplomové práce jsou provedeny dvě srovnávací studie jak klasické 

žárovky, tak kompaktní zářivky pomocí metody LCA. Srovnávací metoda LCA 

z anglického - life cycle assessment, v překladu hodnocení životního cyklu je jednou 

z analytických metod posuzování environmentálních dopadů výrobků, služeb a 

technologií. Přistupuje k hodnocení environmentálních dopadů těchto produktů na jejich 

celý životní cyklus. Posouzení tedy probíhá od získání a výroby vstupních surovin, přes 

výrobu produktu a užívání spotřebitelem, až po jeho následné odstranění nebo recyklaci.  

[zdroj 6] 

 

4.1. Definice cílů a rozsahu 

 

 Předmětem studie je posouzení environmentálních dopadů 200 W klasické žárovky 

a 36 W kompaktní zářivky pro účely osvětlení kanceláře. Studie bude sloužit pro snadnější 

orientaci v problematice světelných zdrojů a snadnější určení výrobku, s menším dopadem 

na životní prostředí. Čtenáři této studie, mohou být zainteresované strany z oblasti 

osvětlování a světelné techniky, nevládní neziskové organizace i neodborná veřejnost. Pro 

další výzkum v této oblasti a porovnání podobných prací mohou tuto studii využít i 

studenti atd. 

 

4.1.1. Funkce 

 

Funkce světelného zdroje je přeměna elektrické energie ve světelnou 

energii. Hodnocení bude provedeno pro účel osvětlení kanceláře o velikosti 25 

m2 kde je zapotřebí žárovka o světelném toku 2900 lumenů. Tomuto 

světelnému toku odpovídá klasická žárovka o 200 W a její alternativa náhradou 

je kompaktní zářivka o 36W. 
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4.1.2. Referenční tok  

 

Množství produktu, které bude zapotřebí pro účely této studie, jsou 

následující:  

 

8 kusů klasické žárovky    

Hmotnost  - 36g  x 8 = 288g 

Životnost  -  1000 h x 8 = 8000h  

Spotřeba energie ve fázi spotřeby (užití) - 200W x 88 x8 = 140800 kWh    

                   

1 kus kompaktní žárovky 

Hmotnost -  60g. 

Životnost - 8000h 

Spotřeba energie ve fázi spotřeby (užití) - 36W x 88 = 288 kWh 

 

 Z důvodu krátké životnosti klasických žárovek je záměrně použito 8 kusů 

tohoto produktu, aby se množstvím vyrovnaly životnosti kompaktní zářivky, 

která má životnost 8000 hodin. Průměrná životnost kompaktní zářivky je 6000 -  

15000 hodin. Pro účely této práce byla vybrána konkrétní žárovka a zářivka 

s údaji danými výrobcem. Údaje použité v tabulce 4.1 jsou běžně dostupné na 

obalu výrobku.  

        Tab. č. 4.1 Světelné zdroje, jež jsou předmětem studie. 

Světelný 

zdroj 

Počet 

kusů 

Výkon Napětí Životnost  Spotřeba 

elektrické 

energie 

Hmotnost

Kompaktní 

zářivka 

 

1 ks 

 

36 W 

 

230 V 

 

8000 h 

 

288 kWh 

 

60 g 

Klasická 

žárovka 

 

1 ks 

 

200 W 

 

230 V 

 

1000 h  

 

1600 kWh  

 

36 g  

Klasická 

žárovka 

 

8 ks 

 

10000 W 

 

230 V 

 

8000 h 

 

140800 kWh 

 

288 g 
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Obr. č. 4.1 Hranice systému světlení kanceláře klasickou žárovkou a kompaktní zářivkou. 

elektrická energie 
                                                                                                     vyhořelá                                                                                    

elektrická energie                          žárovka                                      žárovka                                                                                     

    suroviny                                                                                                                               odpady                           energie       * 

    (sklo, měď, wolframové vlákno, hliník…)                                                                          odpady                                                             

                                                                                                                                                                                                           *  

                                                                                                                                                                 *emise látek do prostředí 

 

elektrická energie                                                                                                                                                                                    * 

 elektrická energie                                                                           vyhořelá                            odpady 

 suroviny                                            zářivka                                  zářivka                              emise látek do prostředí 

 (sklo, hliník, plast, měď, rtuť,…)                                                                                             materiály k recyklaci 

                                                                                                                                                                                                                 * 

 

                                                                                                                                                                    * emise látek do prostředí 

Osvětlení 

kanceláře Výroba 
žárovky Separace 

žárovky 

Materiálové 
využití 

Energetické 
využití  

Uložení na skládku 

Osvětlení 
kanceláře Výroba 

zářivky Separace 
zářivky 

Procesy čištění a 
odstraňování materiálu 

Recyklace materiálu 



 Kateřina Kukolová : Srovnání vlivu klasických žárovek a kompaktních žárovek na ŽP 

         2010                                                                                                                                     stránka | 15 

 

 

4.1.3. Hranice systému 

 

Procesy, které budou vstupovat a vystupovat ze spotřeby světelných zdrojů jsou 

výroba a zneškodnění výrobku. 

Jednotlivé procesy jsou nazvány: 

 Výrova kompaktní zářivky – jsou zde pouze vstupní suroviny (kov, sklo, plast, 

rtuť, měď…) a elektrická energie.  

 Spotřeba kompaktní zářivky – zohledněn pouze jeden faktor, a to elektrická 

energie.  

 Zneškodněními kompaktní zářivky – v tomto procesu je pouze recyklace 

nejzákladnějších složek (sklo, plast, kov). 

 Výroba klasické žárovky – opět se jedná jen o některé vstupní suroviny (sklo a 

kov).  

 Spotřeba klasické žárovky- jediný podíl tohoto procesu má elektrická energie.  

 Zneškodnění klasické žárovky – zohledněno pouze jedno zneškodnění, termické 

odstranění ve spalovnách komunálního odpadu. 

 

4.2.  Inventarizace životního cyklu 

 

4.2.1. Sběr dat  

 

Data použitá v této práci jsou získána především na základě průměrných hodnot. 

Hodnoty skutečné výroby pro kompaktní zářivky nebyly výrobci ochotni sdělit. 

V případě klasických žárovek  byl  problém jiného rázu. Výrobce byl ochoten sdělit 

informace k výrobě, jelikož se jedná o výrobu jdoucí do útlumu. Avšak společnost, 

která měla data poskytnout, začátkem roku 2010 ukončila svůj provoz. 

Jednotlivé zdroje dat jsou podrobně popsány v podkapitole 3.2.  

 

4.2.2. Normalizace procesu 

Normalizování na jednotkové množství  výstupu z procesu výroby.
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      *průměrná cena

Tab. č. 4.2 Výpočet pro normalizaci výsledů z dat OKEČ. 

Údaje o spotřebách surovin při 
výrobě  
klasifikovaných podle OKEČ ROK 

kg/kč          
(celkem 300 - 

315/tržby ) 

NORMALIZACE PROCESU 

ŽÁROVKA ZÁŘIVKA
Jednot

ka 
Pododvětví 

2008 Černé uhlí celkem (tuny) 
310 Výr.el.strojů,zaříz.j.n 0     
311 Výr.elektromotorů,trans 0     
312 Výr.el.rozvodných zař. 0     
313 Výr.izol.vodičů,kabelů 0     
314 Výr.akumulátorů,baterií 0     
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 4 3,74181E‐05 0,000336763  0,00561272 kg 

Pododvětví 
2008 

    
Hnědé uhlí vč. lignitu (tuny)     

310 Výr.el.strojů,zaříz.j.n 0     
311 Výr.elektromotorů,trans 962     
312 Výr.el.rozvodných zař. 768     
313 Výr.izol.vodičů,kabelů 236     
314 Výr.akumulátorů,baterií 41     
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 5     
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 5 0,018821328 0,169391955  2,82319925 kg 

Pododvětví 
2008 

  
Koks (tuny)     

310 Výr.el.strojů,zaříz.j.n 0       
311 Výr.elektromotorů,trans 1 097     
312 Výr.el.rozvodných zař. 3 516    
313 Výr.izol.vodičů,kabelů 711     
314 Výr.akumulátorů,baterií 209     
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 347 0,055004677 0,495042095  8,25070159 kg 

Pododvětví 
2008 

    
Zemní plyn (tis m3)     

310 Výr.el.strojů,zaříz.j.n 0     
311 Výr.elektromotorů,trans 10 627     
312 Výr.el.rozvodných zař. 11 588     
313 Výr.izol.vodičů,kabelů 5 886     
314 Výr.akumulátorů,baterií 5 265    
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 7 958 0,337315248 3,035837231  50,5972872 m3 

Pododvětví 
2008 

    
Elektrická energie (MWh)     

310 Výr.el.strojů,zaříz.j.n 0     
311 Výr.elektromotorů,trans 142 358     
312 Výr.el.rozvodných zař. 115 305     
313 Výr.izol.vodičů,kabelů 108 030     
314 Výr.akumulátorů,baterií 86 199     
315 Výr.svítidel,el.zdrojů 43 937 4,638250702 41,74425631  695,737605 kWh 
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Sumarizace pro normalizaci procesu byla provedena ve dvou výpočtech. Sloupec jedna 

podává informace o spotřebách surovina při výrobě klasifikovaných podle OKEČ. Jedná se 

o výrobu elektrických a optických přístrojů a zařízení zahrnující výrobu označenou jako 

310 – 315. V prvním výpočtu jsou jednotlivé výroby sumarizovány a děleny průměrem 

hodnotou tržeb za leden až prosinec roku 2008 z tohoto odvětví. Výsledek je hodnota 1 

kilogramu suroviny na 1 kč. Druhý výpočet je nazván „normalizací procesu“. Je to 

násobek ceny výrobku s hodnotou z prvního výpočtu. V tabulce 4.2 jsou data potřebná 

k výpočtu normalizace.  

Tab. č. 4.3 Pomocné výpočty k normalizaci procesů. 

jednotka 
Průměr tržeb z výroby elektrických a 
optických přístrojů a zařízení                      
(tržby, průměr za leden až prosinec)              

 
Žárovka 

 
Zářivka 

kč 106900 9  150  

 

4.2.3. Inventarizační tabulky 

 

Tab. č. 4.4 Shrnutí vlastností obou světelných zdrojů. 
Jednotka Žárovka Zářivka Jednotka *Zdroj dat 

Hmotnost 36 60 g 2 

Životnost  1000 8000 h 3 

Cena 9 150 kč 3 

Napětí 230 230 V 3 

Spotřeba a výkon 200 36 W 3 

Světelný tok 2900 **N/A lm 3 

                ** výrobce neudává 
 

Tab. č. 4.5 *Zdroj dat pro inventarizační tabulky. 
 Zdroj dat 

1. Český statistický úřad. 

Dostupný na: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8101-09 ; 

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/8002-09 

2. Data z vlastního měření. 

3. Data uváděná výrobcem na obalu výrobku. 

4. Časopis světlo 2009/4 – průměrná hodnota. 
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Tab. č. 4.6 Inventarizační tabulka - výroba a spotřeba na 1 kus klasické žárovky. 

Elementární tok Výroba Spotřeba jednotka *Zdroj dat 

(tab.3.) 

Černé uhlí 0,00034  kg 1 

Hnědé uhlí 0,16981  kg 1 

Koks 0,49504  kg 1 

Koks  0,0136136  GJ 1 

Zemní plyn 3,03584  m3 1 

Elektrická energie 41,74425 1600 kWh 1,3 

Sklo 33  g 2 

Hliník 3  g 2 

Wolfram Nelze zvážit  g 2 

 

Tab. č. 4.7 Inventarizační tabulka – výroba a spotřeba na 1 kus kompaktní zářivky. 

Elementární tok Výroba Spotřeba jednotka *Zdroj dat 

(tab.3.) 

Černé uhlí 0,00561  kg 1 

Hnědé uhlí 2,83022  kg 1 

Koks 8,2507  kg 1 

Koks  0,0136136  GJ 1 

Zemní plyn 3,03584  m3 1 

Elektrická energie 695,739 288 kWh 1,3 

Sklo 33  g 2 

Hliník 3  g 2 

Měď 1  g 2 

Rtuť  3  mg 4 

Uhlík 0,5  g 2 

Plast (nespecifikováno) 8  g 2 

Ostatní suroviny (elektrody, cívka, 

diody, plošný spoj, kondensátor, 

odpor, tranzistor…) 

13  g 2 
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4. 3. hodnocení dopadů 

 

Human health = lidské zdraví.  

Může vzniknout poškození lidského zdraví vlivem expozice toxickými látkami 

nebo jinými nepříznivými vlivy. Dochází k onemocnění trvající určitou dobu, nebo až 

případné předčasné smrti jedince. Indikátorem je doba života, o kterou je člověk připraven 

nemocí nebo předčasnou smrtí.  [zdroj 6] 

 

Ecosystém quality = kvalita ekosystémů.  

Nejedná se o poškození jednoho zvoleného druhu organismu. Jedná se o celkovou 

biodiverzitu, funkčnost a rovnováhu ekosystému. Poškození je zde vyjadřováno jako 

procentuální úbytek biologických druhů v dané oblasti po určitou dobu, které je způsobeno 

environmentální zátěží. [zdroj 6] 

 

Resources = suroviny 

 

4.3.3. Vážení (oceňování) 

 

Oceňování = Významnost jednotlivých kategorií s ohledem na ekonomicko – 

sociální hlediska.  

Tab. č. 4.8 Oceňování u kompaktní zářivky. 

Kategorie dopadu Jednotka Celkem 
Výroba kompaktní  
zářivky 

Užití kompaktní 
zářivky 

Celkový Pt 25,84862193 20,17656042 5,672061511
Karcinogeny Pt 1,210037951 0,880565646 0,329472305
Látky organické Pt 0,003970627 0,002843393 0,001127233
Látky neorganické Pt 7,176125852 5,084374955 2,091750897
Změna klimatu Pt 3,832651318 2,716230755 1,116420564
Záření Pt 0,364183871 0,257717348 0,106466523
Ozonovou vrstvu Pt 0,00196426 0,001393011 0,000571249
Ekotoxicita Pt 0,237696838 0,170022231 0,067674607
Acidifikace / 
Eutrofizace Pt 0,633968398 0,449560205 0,184408193
Využití půdy Pt 1,402767702 0,993684885 0,409082817
Minerály Pt 0,01827446 0,01332112 0,00495334
Fosilní paliva Pt 10,96698065 9,60684687 1,360133781
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Graf č. 4.1. Oceňování u procesů kompaktní zářivky. 

 
 
Graf č. 4.2 Oceňování u procesů klasické žárovky. 

 
Tab. č. 4.9 Oceňování u klasické žárovky. 

Kategorie dopadu Jednotka Celkem výroba žárovky 
spotřeba klasické 
žárovky 

Celkový dopad Pt 41,21856186 9,707109019 31,51145284
Karcinogeny Pt 2,254505837 0,424104142 1,830401695
Látky organické Pt 0,007624892 0,001362484 0,006262408
Látky neorganické Pt 14,06647841 2,445640093 11,62083832
Změna klimatu Pt 7,508395868 1,306059403 6,202336465
Záření Pt 0,715225228 0,123744544 0,591480684
Ozonovou vrstvu Pt 0,003842234 0,000668627 0,003173607
Ekotoxicita Pt 0,45786048 0,081890438 0,375970041
Acidifikace / 
Eutrofizace Pt 1,240607654 0,216117695 1,024489959
Využití půdy Pt 2,749971072 0,477288754 2,272682318
Minerály Pt 0,035483033 0,007964476 0,027518557
Fosilní paliva Pt 12,17856715 4,622268363 7,556298785
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4.3.4 Celkové hodnocení dopadů graficky. 

 

Graf č. 4.3 Náročnost procesů výroby a spotřeby celkem u obou produktů. 

 

 

Graf č. 4.4 Porovnání náročnosti jednotlivých procesů u kompaktní zářivky. 
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Graf č. 4.5 Porovnání náročnosti jednotlivých procesů klasické žárovky. 

 
 

Graf č. 4.6 Porovnání zneškodnění světelných zdrojů. 
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Graf č. 4.7 Procesy obou světelných zdrojů pro porovnání.  

 

  

4. 4. Interpretace 

 

4.4.1. Identifikace a významné zjištění 

 

Oceňování procesu u kompaktní zářivky. 

 

Nejzásadnější společenský význam je ve spotřebě fosilních paliv při procesu 

výroby. Taktéž u neorganických látek a změny klimatu, je společenský význam velmi 

vysoký. Co se týče procesu spotřeby (užívání) výrobku, jsou hodnoty oceňování 

v porovnání s procesem mnohonásobně nižší. Grafické znázornění kategorií dopadu 

v grafu č. 4.2. 

 

Oceňování procesu u klasické žárovky. 

 

 Klasické žárovky vykazují opačný charakter u svých procesů. Nejzásadnější vliv 

má proces spotřeby (užití) výrobku. Jedná se o fosilní paliva, změnu klimatu a obrovské 

množství anorganických látek. Grafické znázornění kategorií dopadu v grafu č. 4.2. 
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Oceňování kategorií dopadu na společnost je vyčíslena v tabulkách č. 4.8 a 4.9. Názornější 

pohled na celou problematiku dává graf č. 4.1 a 4.2.  Lze říci, že stanovené výhody a 

nevýhody zkoumaných světelných zdrojů jsou zcela správné.  

 

Jak již bylo řečeno, u klasických žárovek je největší výhoda zvládnutá technologie 

a nízká materiálová náročnost, jež se také v grafu odráží. Avšak nevýhoda téměř minimální 

přeměny energie na světelnou se projevuje právě ve fosilních palivech. Zvýšená spotřeba 

způsobuje vysoký odběr energie a tím vysokou spotřebu fosilních paliv a také změnu 

klimatu. 

 

U kompaktních zářivek vychází najevo jejich vyšší materiálová náročnost 

v počátcích procesu a přítomnost nebezpečných látek v celém životním cyklu. I přes tento 

fakt má kompaktní zářivka viditelně nižší dopady.  

 

4.4.2. Interpretace výsledků hodnocení vlivu 

 

Znázornění náročnosti procesů výroby i spotřeby celkem jak u žárovky tak u 

kompaktní zářivky vychází z grafu 4.3. V grafu  4.3 je  dobře patrná vyšší náročnost u 

klasické žárovky  s vysokým podílem na dopadu na lidské zdraví. Je o 50% vyšší než u 

kompaktní zářivky. Dopad na kvalitu ekosystému je taktéž o 50% vyšší, než je tomu u 

kompaktní zářivky. Spotřeba zdrojů je téměř ve stejném poměru. V dalších grafech budou 

podrobně rozebrány jednotlivé procesy obou světelných zdrojů. 

 Graf č. 4.4 porovnává náročnost jednotlivých procesů u kompaktní zářivky. Je zde 

zahrnut proces výroby, proces spotřeby a také proces zneškodnění. Je patrné, že 

nejnáročnějším procesem je výroba produktu. Největší procento zaujímá dopad na lidské 

zdraví a vstupní suroviny, které tvoří přes 90% celého procesu výroby. Spotřeba tohoto 

světelného zdroje má o poznání nižší dopady. Což je dáno nízkou spotřebou zdroje. 

Dopady z procesu zneškodnění jsou minimální. V procesu zneškodnění kompaktní zářivky 

je uvedena pouze recyklace, ve které nejsou zohledněny žádné další možnosti, jako jsou 

úniky do půdy, ovzduší nebo vod apod. (V grafu 4.7  jsou pro ilustraci všechny tři procesy 

obou zdrojů  zobrazeny současně).  
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Výroba klasické žárovky má téměř minimální dopady. Proces výroby tohoto 

světelného zdroje je za dobu života výborně zvládnutý, neprodukuje téměř žádné 

nebezpečné látky. V grafu č. 4.5 je poměrně veliký rozdíl mezi procesem výroby a 

procesem spotřeby. Tento obrovský nepoměr je v tomto případě způsoben neefektivní 

přeměnou elektrické energie na světlo. Procentuelně se uvádí že, na světlo přemění pouze  

6% - 8% elektrické energie. V Procesu zneškodnění žárovky je bráno v úvahu pouze 

zneškodnění ve spalovně komunálního odpadu.  

Vzhledem k tomu, že kompaktní žárovky obsahují nebezpečné látky, je jejich 

jediné přístupné zneškodnění ve formě recyklace, specializovanou společností. 

Zneškodnění kompaktní zářivky formou recyklace a zneškodnění ve spalovně 

komunálního odpadu je namodelováno v grafu 4.6. Je zde patrné, že obsah nebezpečných 

látek v kompaktních zářivkách způsobí zhoršení kvality ekosystému o více jak 80% než je 

tomu u klasického světelného zdroje, který neobsahuje nebezpečné látky. Vlivem špatného 

zacházení s nebezpečnými odpady domácnostmi se mohou tyto nebezpečné látky dostat do 

komunálního odpadu a tím i do spaloven. Procento kompaktních žárovek, které se dostává 

do spaloven komunálního odpadu není zveřejněno. 

 

Graf č. 4.7 má podat ucelenou informaci o náročnosti a dopadech jednotlivých procesů 

obou světelných zdrojů. Na tomto modelu grafu je opět vidět vyšší materiálová náročnost 

spolu s dopadem na lidské zdraví u kompaktní zářivky. Avšak v následujícím procesu 

spotřeby, má v porovnání klasická žárovka mnohem vyššími dopady na lidské zdraví a 

kvalitu ekosystémů.  

 

4.4.3. Hodnocení 

 

Výhody a nevýhody kompaktní zářivky a klasické žárovky již byly zmíněny 

teoreticky. Inventarizace a hodnocení dopadu dodává praktický důkaz. Je zřejmé, že žádný 

vliv na životní prostředí mít nikdy nebude žádný světelný zdroj. Proto je vybírán ten 

s nižšími environmentálními dopady.  Snížení elektrické energie u ve fázi užití se ukázalo 

ne jen jako příznivá finanční úspora pro spotřebitele, ale také významné snížení množství 

užívaných fosilních paliv pro výrobu energie, tím také menší škodlivý vliv na lidské zdraví 

a menší materiálová spotřeba. Kompaktní zářivky jsou prokazatelně úspornější. Inovace a 
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výzkum v této oblasti jde velikou rychlostí kupředu, a je jen otázkou času, kdy k dalším 

výhodám kompaktní zářivky přibude i lepší technologické zvládnutí procesu a nižší 

materiálová náročnost. 

  

4.4.4. Formulace závěrů a doporučení 

 

 Studie potvrdila stejný výsledek, který vychází z podobných prací na shodné téma. 

Vhodnou možností je rozšíření této práce o další procesy, které nebyly uvedeny. Jedná se o 

procesy skládkování, nebo zdokonalení procesu zneškodnění recyklací u kompaktní 

žárovky (nevím do jaké míry by šel zrealizovat proces recyklace klasické žárovky). Další 

možnou variantou je i hodnocení světelného toku, který se u světelného zdroje mění 

v průběhu života. Nebo vlastní sběr dat formou pozorování a měření konkrétního druhu 

světelného zdroje. 

 Přestože dnes kompaktní žárovky díky legislativě prožívají velký bům, je zapotřebí 

hledat i nadále nové světelné zdroje. Vědci vidí jako jednu z možných variant LED 

světelné diody.  
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ZÁVĚR 

 

 Úkolem této diplomové práce bylo analyzovat dva světelné zdroje a jejich dopady 

na životní prostředí. Cíle stanovené na začátku práce se podařilo splnit, některé v plném 

rozsahu a některé pouze v rámci možností. 

  

 Nejdelší a nejproblematičtější částí se ukázal sběr dat. Zdroje dat jsou omezené 

z důvodu neposkytnutí platných informací výroby výrobními společnostmi.  

 

Z výsledků této práce vyplívá, že současný trend v ukončování výroby klasických 

světelných zdrojů je správnou variantou. Jak se ukázalo, ani zvládnutá výroba klasických 

žárovek, které neobsahuji nebezpečné látky, nedokáže snížit dopady na životní prostředí 

tak jako kompaktní zářivka.  

 

Bylo by vhodné navázat na tuto problematiku ve smyslu rozšíření hodnocení dopadu o 

další světelné zdroje jako je např. LED.  
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