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ANOTACE 

 

NETOLICKÁ, K.: Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení. Diplomová práce. VŠB - TU 

Ostrava 2013, 71 s. 

 

Klíčová slova: iniciační zdroj, žárovka, zářivka, teplota 

 

 Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním žárovek a zářivek jako možných 

iniciačních zdrojů požáru. Jsou zde popsány jak obyčejné žárovky, tak i další dostupné typy 

žárovek, které by měly v dohledné době ty obyčejné zcela nahradit. Práce se zabývá  

i zářivkami a možnými příčinami jejich poruch, které taktéž mohou vést ke vzniku požáru. 

Součástí diplomové práce je i měření povrchových teplot vybraných druhů žárovek. V závěru 

jsou získané poznatky vyhodnoceny. 

 

 

ANNOTATION 

 

NETOLICKÁ, K.: Incandescent and Fluorescent Lamps as Possible Ignition Sources. 

Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava 2013, 71 p. 

 

Key words: initiatory source of fire, bulb, fluorescent tube, temperature 

 

 Diploma thesis examines the bulbs and fluorescent tubes as a potential initiatory 

source of fire. There are described ordinary light bulbs and other available types of bulbs, 

which should completely substitute the ordinary light bulbs in the near future. Thesis also 

deals with the fluorescent tubes and possible causes of their defects which can also cause  

a fire. One part of thesis deals with the measurement of the surface temperatures of selected 

types of bulbs. At the end of the thesis, we can find an evaluation of the acquired knowledge.  
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Úvod  

 Oheň byl, je a stále bude nesmírně důležitý v životě člověka. Dříve sloužil lidem 

především k přípravě pokrmů a vytápění obývaných prostor, ale už tehdy se stal  

i nebezpečným nástrojem ničení. Oheň, který není žádoucí a ničí jak materiální hodnoty, tak  

i zdraví a životy lidí či zvířat, nazýváme požár.  

 Proces hoření je složitý fyzikálně - chemický proces doprovázený uvolňováním 

tepelné energie a elektromagnetického záření v oblasti vlnových délek viditelného světla. 

Jedná se o exotermní reakci hořlavé látky s oxidačním prostředkem doprovázené plamenným 

hořením nebo žhnutím. A právě znalost procesu hoření poskytuje základní a výchozí 

informace pro požární prevenci, požární represi a dále k získávání technických údajů, jež 

charakterizují hořlavé materiály nebo mohou sloužit k popisu chování požáru za předem 

stanovených podmínek.  

 Pro započetí hoření jsou důležité tři podmínky, a to přítomnost hořlavé látky, 

oxidačního prostředku (nejčastěji se jedná o vzdušný kyslík) a také zdroje zapálení. Iniciační 

zdroj představuje určité potřebné množství počáteční energie dodávané hořlavému souboru, 

bez které by hoření nenastalo (mimo samovznícení). V této souvislosti je třeba podrobně 

vyhodnotit všechny přítomné komponenty. Je nezbytné charakterizovat hořlavou látku 

(chemické složení, teplotu vzplanutí či vznícení, reaktivnost,…) ve vztahu k iniciačnímu 

zdroji. Ten může působit buď přímo (bezprostřední styk s horkým povrchem, přímé působení 

plamene) nebo nepřímo - prostřednictvím přenosu tepelné energie, nejčastěji vedením tepla 

nebo tepelným vyzařováním.  

 Jelikož je požár nežádoucí hoření, je třeba zjistit jeho příčinu a okolnosti, které jeho 

vzniku předcházely. Je důležité objasnit, jestli se jednalo o úmyslně spáchaný čin, zanedbání 

povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně nebo šlo jen o nešťastnou souhru 

náhod. Výsledky šetření a analýza vzniklého požáru se však také využijí v oblasti požární 

prevence při navrhování a zdokonalování požární bezpečnosti staveb a technologií. Pro 

předcházení vzniku požárů je taktéž důležité stanovit a popsat možné zdroje zapálení, a tomu 

pak přizpůsobit technické a organizační zabezpečení dané stavby.  

 Předmětem mé diplomové práce bude posoudit žárovky jako jeden z možných 

iniciačních zdrojů požáru, kdy se zaměřím jednak na „obyčejné“ žárovky, ale také na nové 

druhy, které by měly v budoucnu ty běžné zcela nahradit. Dále se v této práci budu zabývat 

nebezpečími, která mohou vzniknout při používání zářivek.  
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1 Rešerše 

 Zjišťováním příčin požárů (dále jen „ZPP“) se zabývá [1]. Jedná se  

o knížku, která napomáhá řešit problematiku vzniku požárů od elektrických iniciátorů  

a vybraných elektrických zařízení. Charakterizuje jednotlivé elektrické iniciátory a obsahuje 

popis nejčastějších závad na vybraných elektrických zařízeních, které se podílejí na vzniku 

požárů. Nalezneme zde také obecný postup k zajišťování vzorků na požářišti,  

určených k požárně technické expertize. Závěr publikace je věnován požární bezpečnosti 

elektrických zařízení z pohledu právních předpisů v rámci požární ochrany. 

 Publikace [12] je především určena pro světelné techniky, projektanty elektrického 

osvětlení, studenty a také pro zájemce o osvětlování. Najdeme zde informace  

o fyziologii zrakového systému a optického záření, základní světelnětechnické vztahy, 

principy fotometrických měření a základy nauky o barvě. Další části se věnují projektování, 

provoznímu měření a údržbě osvětlovacích soustav. Pro svoji práci jsem využila především 

informace o světelných zdrojích, svítidlech, a o elektrických zařízeních osvětlovacích soustav. 

 Jedna z použité zahraniční literatury [3] poskytuje informace z oblasti dynamiky 

požáru, údaje o příčinách vzniku požárů a shromažďování důkazů, ale také konkrétní příklady 

z praxe (prováděné experimenty, ale i skutečné události), které jsou rozpracovány do detailů  

a jsou doplněny nesčetným množstvím fotografií. Tato publikace patří mezi nejvýznamnější 

zdroje informací nejen pro vyšetřovatele požárů.      
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2 Zjišťování příčin vzniku požárů  

 Zjišťování příčin požárů patří mezi základní pracovní náplň příslušníků Hasičského 

záchranného sboru České Republiky (dále jen „HZS ČR“) pracujících na oddělení požární 

prevence - úsek ZPP. Vznik této činnosti se datuje přibližně do počátku 60. let minulého 

století, kdy v tehdejších okresech postupně začaly vznikat inspekce požární ochrany. Později 

byla zřizována samostatná oddělení v rámci odborů prevence, jak je tomu i dnes.  

 Činnost ZPP je zakotvena právními předpisy z oblasti požární ochrany, a to zákonem 

ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO), 

a dále vyhláškou 246/2001 Sb., o požární prevenci. Je vykonávána v rámci státního požárního 

dozoru podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. f) a § 35 písm. c) zákona  

o PO. Další pravidla pro výkon zjišťování příčin požárů upravují interní předpisy HZS ČR. 

 Práce příslušníka vyšetřujícího požáry začíná ohlášením události na příslušné operační 

a informační středisko, které tuto informaci následně předá dalším určeným subjektům. 

Následuje fáze ohledání místa požáru, což zahrnuje zhodnocení poznatků získaných 

zkoumáním daného místa, stanovení požárního scénáře a dále předběžným stanovením možné 

verze vzniku požáru.  

 Výsledky pozorování se uvedou do protokolu o ohledání požářiště. Vyhotoví se 

situační plánky, do kterých se zakreslí místa nálezů důkazních stop a odběru vzorků. Nedílnou 

součástí je vytvoření fotodokumentace, případně videozáznamu. Nakonec se zpracuje spis  

o požáru, který obsahuje odborné vyjádření, fotodokumentaci, situační plánek (náčrt místa 

požáru) a další jiné dokumenty (např. znalecké posudky, expertízy). Dokumentace o požáru je 

tvořena záznamovým listem (obsahuje potřebné údaje o evidovaných písemnostech), spisem  

o požáru, údaji zadávanými do programu SSU (Statistické sledování událostí), zprávou  

o zásahu a podklady, důležitými pro samotné vyšetřování (např. výslechy svědků, protokol  

o ohledání místa činu).  

 Příslušníci jsou při své práci nuceni také pracovat s dalšími subjekty, jako jsou orgány 

činné v trestním řízení (především Policie ČR) či experti a znalci. Jejich spolupráci rámcově 

upravují dohody o součinnosti. Spolupráce se realizuje zejména na místě požáru, v průběhu 

zpracování získaných informací a při řešení některých souvisejících opatření. 

 

Úkol příslušníka zařazeného na úseku ZPP je především stanovit [9]: 

- místo a čas vzniku požáru 

- příčinu vzniku požáru 
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- okolnosti mající vliv na šíření požáru 

- následky (způsobené škody, úmrtí, zranění) 

- porušení předpisů o požární ochraně 

- ostatní důležité okolnosti mající vliv na zjištění příčiny (například vzájemné vztahy, činnost 

bezprostředně před vznikem požáru, atd.) 

 

2.1 Činnosti konané při ZPP 

 Činnosti prováděné při vyšetřování požárů vyžadují zvláštní opatrnost, neboť 

chybnými kroky může dojít k trvalému znehodnocení důkazních materiálů, a tím značnému 

ztížení nebo dokonce znemožnění určení samotné příčiny. Příslušník HZS ČR se neobejde bez 

znalostí fyziky, chemie, základů termodynamiky a sdílení tepla, znalostí požárně technických 

charakteristik materiálů, elektrotechniky, požární bezpečnosti staveb, dynamiky požáru  

a samozřejmě i legislativy. Předem promyšlený postup práce a pečlivost při provádění 

samotných úkonů zajišťuje vysokou kvalitu odvedené práce. Důležitým a neopomenutelným 

aspektem jsou zkušenosti z praxe. Vyšetřovatel se musí snažit dostat na určené místo co 

nejdříve, protože použitelné stopy jsou ničeny jak v průběhu hasebních prací, tak i samotným 

procesem hoření. 

 

2.2 Příčiny vzniku požárů 

 Příčinu vzniku požáru můžeme klasifikovat jako souhrn jevů, které jsou statisticky 

sledovány a zaznamenávány. Důvodů, proč došlo ke vzniku požáru, může být mnoho, je jich 

však zaznamenáváno jen několik, cca 40.  

  Verze je v podstatě domněnka či reálný odhad skutečností, které v konečném 

důsledku vedly ke vzniku požáru. Vysvětlují, proč vůbec daný požár vznikl. Snaží se objasnit 

jevy, okolnosti, činnosti a chování, které se vznikem požáru mohly souviset a podílely se na 

jeho rozvoji. Analýza těchto zjištěných faktů nakonec vede k objasnění příčiny vzniku požáru.   

 Pro potvrzení nebo vyloučení určité verze je nutné porovnat všechny důležité 

podmínky (související s danou verzí) s fakty, které se zjistili na požářišti. Důležité informace 

lze získat například při výslechu očitých svědků, ale také důkladným průzkumem požářiště, 

přičemž je potřeba se zaměřit i na ty nejmenší detaily. Vyšetřovatel by měl být při ohledávání 

velmi pečlivý, protože přehlédnutí sebemenší drobnosti může mít za následek stanovení 

chybné příčiny vzniku požáru.  
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 V dnešní době napáchají požáry během roku škody dosahující několikamiliónových 

částek. Vyšetřovatel proto čelí tlaku jak ze strany majitelů poškozených objektů, tak ze strany 

pojišťoven, které by měly v případě neúmyslného zapálení škodu uhradit. Je potřeba, aby 

nashromáždili dostatečné množství důkazního materiálu, na základě kterého by byla příčina 

vzniku požáru stanovena jasně a nevyvratelně.    

  

2.2.1 Požáry způsobené elektrickým iniciátorem 

 Elektrickou energii lze považovat za nejuniverzálnější formu energie. Její podstatu 

tvoří tok volných nosičů náboje (elektronů) při vodivém spojení míst s rozdílnou hodnotou 

elektrického potenciálu. [1] Charakterizujeme ji zejména pomocí proudu a napětí.  

 Vliv na vznik požáru má nejen kvalita výrobku jako takového (materiál, výroba, 

kontrola), ale také dodržování zásad bezpečného provozu takovýchto zařízení, včetně 

provádění pravidelné údržby (revizí).   

 Při běžném provozu elektrických zařízení musíme počítat i s tím, že se mohou 

vyskytnout i různé poruchové stavy, které by také mohly být příčinou vzniku požáru.  

  

Mezi nejčastější příčiny můžeme zařadit: 

- snížení izolačního odporu v instalaci s následným vznikem svodu, zkratu a elektrického 

oblouku (k poklesu izolačního odporu může dojít při vnějším tepelném působení, v důsledku 

přetížení vodičů nebo následkem mechanického podnětu) 

- zvýšení přechodového odporu spojů za vývinu tepla 

- zásahy do jištění před nadproudy, neodborné zásahy nerespektující základní bezpečnostní 

opatření 

- elektrický zkrat/ oblouk 

- nesprávně používané tepelné/ topné spotřebiče nebo závady na jejich jistících a regulačních 

prvcích 

 

 Příčinou poruch bývá nejčastěji chybné nadimenzování vodičů, jejich nesprávné 

uložení nebo mechanické poškození. Předčasné stárnutí izolace nastává vlivem zvýšené 

teploty např. při dlouhodobém přetěžování. Mechanické poškození kabelu, např. v důsledku 

jeho špatného uložení, může vyvolat taktéž jeho postupné zahřívání. V konečném důsledku 

pak dochází ke změnám vlastností izolačního materiálu, který se stává vodivým. Také zde 
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vzniká nebezpečí, že dojde k jeho vznícení i přes to, že obsahuje retardéry hoření. Jejich 

účinnost s rostoucí teplotou klesá. Navíc jsou převážně toxické.  

 Elektrický oblouk je světelný elektrický výboj s vysokou teplotou, probíhající mezerou 

nebo určitým médiem, například zuhelnatělou izolací. Teploty oblouku jsou v oblasti několika 

tisíc stupňů v závislosti na konkrétních okolnostech, jako je velikosti proudu, pokles napětí. 

Může vzniknout při narušení izolace mezi vodiči s různým potenciálem nebo v místě zlomu 

vodiče. I přes své vysoké teploty nejsou elektrické oblouky pro mnoho paliv dostatečným 

zdrojem vznícení. Ve většině případů je oblouk tak krátkodobý a lokalizovaný, že nestačí 

zapálit pevná paliva, jako jsou např. dřevěné konstrukční prvky. Paliva s vysokým poměrem 

povrchové plochy k hmotnosti, jako je bavlněné rouno, hedvábný papír a hořlavé plyny  

a výpary, se mohou ve styku s obloukem vznítit. 

 Podstatně nebezpečnější mohou být přechodové odpory, které vznikají nejčastěji 

v místech spojování vodičů. Jedná se především o přímé spojování měděných a hliníkových 

vodičů, při zakrucování vodičů, při nepodložení instalačních krabic tepelně - izolační 

podložkou, při instalaci na hořlavých podkladech. [8] Vznik přechodového odporu za 

doprovodu elektrického oblouku nemusí být ani zaregistrován nadřazeným jistícím prvkem, 

protože nedochází ke zvýšení odběru proudu. K odpojení dojde až v případě odhoření izolace  

a vyzkratování vodičů s různým potenciálem. Iniciaci požáru působením oblouku lze 

uvažovat při přímém kontaktu vodivých ploch spíše v obvodech s vyššími proudy s jištěním 

minimálně 50 A a tam, kde vznikají velké zkratové proudy, jejichž tepelné působení i při 

kratší době trvání, je dostatečné. Při zkratu izolace degraduje, dochází k přeskoku 

elektrického oblouku, jeho hoření a postupnému nárůstu proudu, až do doby, kdy dojde 

k odpojení obvodu jistícím prvkem.  

   

ELEKTRICKÝ INICIÁTOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

elektrické rozvody a zdroje mimo 
dopravní prostředky a stroje 

18 23 30 26 28 19 

elektrické spotřebiče mimo dopravní 
prostředky a stroje 

24 14 21 20 17 25 

spotřebiče a zařízení na výrobu tepla 0 0 2 1 1 0 
komíny 1 0 0 0 0 0 
části strojů a zařízení 56 64 49 29 36 40 

Tabulka 1: Iniciace zařízením dle iniciátoru požáru pro Pardubický kraj 
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 V období mezi lety 2007 až 2012 bylo na území ČR zaznamenáno celkem 11 746 

požárů, které byly způsobeny elektrickým iniciátorem. Počet požárů pro území Pardubického 

kraje, jejichž příčinou byla závada na elektrickém zařízení či rozvodech, je uveden v tabulce 

č. 1. 

 

2.2.2 Dělení elektrických spotřebičů 

 Pro potřeby Statistického sledování událostí rozdělujeme elektrické spotřebiče na tyto 

základní kategorie: 

→ k vytápění a vaření 

→ k praní, žehlení, ohřívání 

→ k ochlazování 

→ k osvětlování 

→ TV, rozhlas, video 

→ ke svařování a pájení 

→ točivé stroje 

→ slaboproudá zařízení 

→ počítače, kancelářské stroje 

 

 Jako příčinu požárů můžeme označit především sálavé nebo povrchové teplo různých 

druhů elektrických spotřebičů, které jsou zpravidla ponechány bez dozoru nebo jsou umístěny 

příliš blízko u hořlavých předmětů. Nebezpečí představuje používání spotřebičů v rozporu 

s návodem na jeho obsluhu a také zanedbání potřebné údržby. Největší riziko představují 

teplomety, vařiče, infrazářiče, akumulační kamna, el. radiátory, žehličky, sporáky a taktéž 

různé druhy osvětlovacích těles. 

 

Žárovky 

 Příčina požáru vzniklých od těchto spotřebičů je nejčastěji způsobena neopatrností při 

používání (zanedbání bezpečnostních předpisů). Při provozu žárovky se cca 90 % elektrické 

energie přemění na teplo. To je pak odváděno do okolí povrchem skleněné baňky žárovky. Na 

množství odvedeného tepla bude záviset její povrchová teplota. Dále bude záviset i na typu 

žárovky (příkonu ve wattech). Povrchová teplota 40W žárovky, která měla z poloviny 

omezené chlazení baňky, dosáhla za 33 minut hodnoty 325 ˚C [5]. Takovéto teploty jsou 
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dostačující k tomu, aby zapálily běžně se vyskytující hořlavé látky (bavlna, seno, hořlavé 

kapaliny). Velké nebezpečí hrozí při instalaci žárovek s velkým příkonem do plastových nebo 

textilních svítidel. Z praxe je znám dostatek případů požárů způsobených zafoukáním 

nekrytých žárovek i svítidel se skleněnými ochrannými kryty senem či slámou.  

 Stejné nebezpečí představují reflektorové žárovky s usměrněným světelným, ale  

i tepelným tokem. Při osvětlování takovýmito žárovkami s příkonem 20 - 50 W hrozí jednak 

riziko iniciace jejich teplým povrchem, ale také proudové přetížení, které může dosahovat 

značných hodnot (až 50 A). Zvýšené riziko vzniku požáru hrozí především při jejich 

zabudování bez stínidel nebo při jejich nesprávném umístění (instalace do hořlavých 

dekorací), ale také způsobem spojování, kdy může dojít ke vzniku přechodového odporu.  

 

2.2.3 Odběr materiálu elektro 

 Pro další odborné zkoumání se zajišťuje odběr předmětů, spotřebičů, rozvodných  

a jistících prvků a elektrických vodičů z místa požáru, které jeví při vizuálním posouzení 

změny ve své struktuře, nesou viditelné stopy zkratových nátavů nebo jsou vyžíháné.  

Ještě než odebereme vzorek, je třeba si ujasnit, zda byl spotřebič, nacházející se v místě 

hoření, vůbec připojen do sítě a zda byl v provozu. Je také nutné zjistit jeho přesnou polohu,  

a jaké látky se nacházely v jeho blízkosti. Dále se musí ověřit, jak se daný spotřebič uváděl do 

provozu. Jestli to bylo pouhým zasunutím zástrčky do zásuvky nebo zda byl spotřebič 

vybaven síťovým spínačem a případně regulací výkonu.  

 Odebíraný vzorek tvoří nejen samotný spotřebič, ale také přívodní šňůra a zásuvka. 

Vznik požáru totiž nemusí nutně zapřičinit vlastní spotřebič, ale například poškozený přívodní 

kabel nebo vadná zásuvka.  

 

Odběr žárovek 

 Příkon žárovky pro možnost zapálení hořlavých materiálů, jako je třeba textil či seno, 

není zanedbatelný. Nárůst teploty způsobí především omezení chlazení žárovky jejím 

zakrytím. Taktéž může dojít k pádu, převrácení osvětlovacího tělesa tak, že žárovka svítidla 

dopadne na hořlavý předmět (křeslo, koberec,…). Pokud nedojde při pádu k rozbití baňky, její 

teplota začne růst. Baňka (nebo i zbytek tělesa) může být vtavena do materiálu, např. do 

pěnové hmoty křesla. Žárovku zajišťujeme a odebíráme i se zbytkem patice a osvětlovacího 

tělesa. Při zajišťování a odběru je nutno žárovku odebrat tak, aby se ještě více mechanicky 
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nepoškodila. Pokud je však rozbitá, musíme se snažit manipulovat se zbytky tak, aby nedošlo 

k dalšímu poškození vlákna. Jestliže je rozbitá, vlákno se fixuje mezi dvě umělohmotné fólie 

a přelepí se.  

 

 

Obrázek 1: Odebíraný vzorek (lampička v přikrývce) 

 

Odběr zářivek 

 Je - li těleso zářivky požárem zcela zničeno, odebereme jej celé. Pokud je vyšetřovatel 

na místě schopen jednoznačně určit, že za vznikem požáru je konkrétní součástka zářivky, 

může odebrat jen tuto část.  

 

 

Obrázek 2: Vzorek zářivkového tělesa 
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3  Statistika požárů iniciovaných žárovkou nebo zářivkou 

 Statistické sledování dat probíhá na území našeho státu již řadu let (od roku 1973). [9] 

Zabývají se jím vybraní příslušníci HZS ČR, kteří mají za úkol nashromážděná data 

(především v rámci ZPP) analyzovat. Vyhodnocování informací je důležité jak pro prevenci, 

tak i pro represi. Výsledná statistika může poukazovat např. na to, které objekty byly 

z hlediska možnosti vzniku požáru nejrizikovější, kde umíralo nejvíce lidí nebo kde požáry 

napáchány největší škody. Tyto poznatky jsou nezbytně důležité jednak pro vytváření nových 

požadavků na požární bezpečnost staveb, ale také pro projektování požárně bezpečnostních 

zařízení a vymýšlení nových způsobů, jak zabezpečit stavbu takovým způsobem, aby 

pravděpodobnost vzniku požáru byla co nejnižší a možnost rozšíření nežádoucího hoření do 

dalších požárních úseků byla co nejmenší. S určitým časovým odstupem se pak dá 

vypozorovat, zdali získané poznatky přispěly ke snížení požárovosti a ohrožení osob či 

nikoliv.   

 Každý rok jsou zaznamenávány i požáry, jejichž iniciátorem bylo osvětlení, ať už se 

jednalo o obyčejné žárovky instalované v domácnostech nebo o lampy pouličního osvětlení. 

Následující graf uvádí počet požárů v závislosti na druhu svítidla v období od roku 2009 do 

roku 2011. 

 

 

Graf 1: Počet požárů v závislosti na svítidlu 
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 Graf 2 poukazuje na celkový počet požárů způsobených osvětlovacími tělesy 

samotnými bez ohledu na to, jaký typ žárovky v nich byl použit. Dále je zde pro názornost 

uveden počet zraněných a usmrcených osob při těchto požárech. Opět se jedná o období 

v letech 2009 až 2011. 

 

 

 
Graf 2: Počet požárů způsobených svítidly 

 
 

 Následující grafy uvádí výši škod (v Kč), které byly napáchány požáry způsobenými 

osvětlovacími tělesy. Škody se sledují zejména na stavební části, na vybavení a zařízení a na 

rozpracované výrobě. Částku stanovuje majitel nebo uživatel objektu. Zvláštností, oproti 

ostatním zemím, je sledování uchráněných hodnot při požárech (v Kč), které jsou pro 

zajímavost uvedeny v následujících grafech.  
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Graf 3: Výše škod a uchráněných hodnot (v tisících) za rok 2011 

 

 

 

 

Graf 4: Výše škod a uchráněných hodnot (v tisících) za rok 2010 

 
 
 

 

Graf 5: Výše škod a uchráněných hodnot (v tisících) za rok 2009 
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4 Světelné zdroje obecně 

 Potřeba světla se stala běžnou každodenní rutinou, protože ho potřebujeme nejen  

k práci, odpočinku, ale i ke své životní pohodě. Jelikož potřebujeme svítit i v době, kdy venku 

nesvítí slunce, musíme ho získávat i jiným způsobem, a to převážně z elektrických zdrojů, bez 

kterých si lze dnešní život jen těžko představit.  

 Světelné zdroje jsou zařízení vysílající optické záření, zpravidla viditelné světlo. 

Mohou být přírodního původu (slunce) nebo uměle vytvořené (žárovka, svíčka). [12] Umělý 

světelný zdroj přeměňuje některý druh energie na světlo. Největší význam mají zdroje 

napájené elektrickou energií. Elektrické světelné zdroje se dělí na zdroje teplotní a výbojové, 

které mohou být buď vysokotlaké (sodíkové, rtuťové) nebo nízkotlaké (zářivky).  

 Vznik světla je u teplotních zdrojů způsoben průchodem elektrického proudu vodivou 

pevnou látkou (kov), jenž ji zahřeje na teplotu, při které se budící energie předává částicím, 

které jsou vybuzeny a stávají se elementárním zdrojem světla. Výbojové světelné zdroje 

využívají přeměnu elektrické energie na kinetickou energii elektronů pohybujících se ve 

výbojovém prostoru. Jakmile dojde ke srážce elektronu s atomy plynů nebo par kovů, přemění 

se jeho energie na elektromagnetické záření. Spektrum vyzařování je na rozdíl od teplotních 

zdrojů čárové.  

 

 

Obrázek 3: Schéma základního rozdělení elektrických světelných zdrojů 
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5 Žárovky 

 První průmyslově vyráběné žárovky s bambusovým vláknem vyvinul T. A. Edison již 

v roce 1879. Od roku 1906 je používáno vlákno wolframové. Další pokrok nastal v roce 1913, 

kdy byla baňka vyplněna neutrálním plynem (kryptonem), aby se snížilo odpařování vlákna  

a vzrostl jejich měrný výkon a životnost. Tím byl ale rozvoj žárovek ukončen. [11] 

  Obyčejné žárovky jsou zatím stále nejrozšířenějším zdrojem světla. Patří do skupiny 

teplotních světelných zdrojů, kdy dochází k zahřívání tělesa na teploty, při nichž se objevuje 

viditelné záření (v rozsahu vlnových délek 400 až 760 nm), které má spojité spektrum. 

Žárovka vyzařuje světlo z vlákna, které je rozžhaveno průchodem elektrického proudu. Mají 

ale jeden velký nedostatek a to ten, že mají nízkou účinnost přeměny elektrické energie na 

světelnou.   

 

 

 

Obrázek 4: Části žárovky [12] 

 

 Konstrukce žárovky je znázorněna na obrázku č. 4. Vlastním zdrojem záření je vlákno, 

které je u novějších žárovek výhradně wolframové (průměr vlákna se pohybuje od 10 do  

120 µm v závislosti na příkonu žárovky). [36] Vlákno je svinuté do jednoduché nebo dvojité 

spirály. V požadované poloze ho fixují přívody a podpěrné molybdenové háčky zapíchnuté do 

čočky tyčinky, která s dalšími částmi (talířek a čerpací trubička) tvoří tzv. nožku. Nožička 
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s vláknem je zatavena do vnější baňky, ta je vyrobena z měkkého sodno - vápenatého skla. 

Wolfram při svícení rekrystalizuje a křehne. V zeslabeném místě se pak snadno přepálí 

v důsledku dilatačního šoku při změnách teploty. 

 Baňka může být čirá nebo barvená. Přívody tvoří součást elektrického obvodu  

a skládají se obvykle ze tří částí. Vnitřní část přívodu je z niklu nebo poniklovaného železa, 

prostřední část je tvořena tzv. plášťovým drátem se součinitelem teplotní roztažnosti 

odpovídajícím roztažnosti skleněného talířku. Tím je tak zajištěna vakuová těsnost spojení 

kovových a skleněných součástek žárovky, která umožňuje udržet potřebné vakuum nebo 

inertní prostředí v žárovce po celou dobu její životnosti. Vnější článek přívodu zároveň plní 

funkci pojistky (v případě, že dojde ke vzniku výboje při přerušení vlákna v žárovkách 

plněných plynem). Běžně je zhotoven z monelu (slitina niklu a mědi) o průměru 120 až 180 

µm. Zároveň zajišťuje elektrický kontakt s objímkou svítidla prostřednictvím patice. S paticí 

jsou přívody spojeny buď pájením, nebo svářením. Vnitřek baňky je vyčerpán, zbytky plynů 

(hlavně vodíku a kyslíku) jsou pohlceny getrem (červený fosfor nebo nitrid fosforu), který je 

nanesen na vlákno nebo na konce přívodů, po montáži vlákna na nožku. Náplň žárovky tvoří 

argon či krypton s příměsí dusíku, který zabraňuje vzniku mezizávitového zkratu. Inertní plyn 

také snižuje rychlost vypařování vlákna, umožňuje zvýšit jeho teplotu, a tím tak i měrný 

výkon žárovky při zachování životnosti. Dále omezuje černání baňky, čímž zlepšuje stabilitu 

světelného toku během svícení. Z hlediska životnosti žárovky je dobré používat co nejvyšší 

tlak plnícího plynu (blízký tlaku okolní atmosféry). Obyčejné žárovky bývají opatřeny 

závitovou paticí E27 či E14, vyrobenou nejčastěji z hliníku nebo galvanicky poniklované 

mosazi, nebo bajonetovou paticí. K baňce je patice připevněna speciálním tmelem. Další 

parametry obyčejných žárovek jsou uvedeny v Příloze A.   

 Obyčejné žárovky budou ještě dlouho nejrozšířenějším světelným zdrojem, ale jejich 

množství se bude neustále zmenšovat. Nejpádnějším argumentem je právě jejich nízká 

energetická účinnost. Za ukončením výroby klasických žárovek stojí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/32//ES z 6. července 2005, o stanovení rámce pro určení požadavků 

na ekodesign energetických spotřebičů, která byla pozměněna směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2008/28/ES z 11. března 2008. Ekodesignem se rozumí to, že navržený 

a realizovaný výrobek co nejvíce omezuje negativní vlivy na životní prostředí po celou dobu 

jeho života. [35] První opatření u nás vstoupila v platnost v září roku 2012, kdy se na pulty 

obchodů přestaly dodávat některé vybrané typy žárovek. Ukončení prodeje všech typů 

obyčejných žárovek se předpokládá v roce 2016.      
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5.1 Měření teplot klasických žárovek v ČR 

 Při prověrce verze příčiny požáru je také důležité porovnat teploty vznícení hořlavých 

materiálů, nalézajících se v ohnisku požáru, s dosažitelnou teplotou předpokládaného 

iniciátoru. V následujících tabulkách budou uvedeny hodnoty teplot žárovek naměřené 

v různých polohách a pro různá umístění.  

 

čas (min) teplota (˚C) teplota (˚C) teplota (˚C) 

2 102 112 130 

4 - - 190 

6 190 215 222 

8 - - 240 

10 225 242 254 

12 - 253 265 

14 240 263 274 

16 - 270 282 

18 252 274 290 

20 - 280 305 

22 265 290 330 

24 - 314 - 

26 280 337 - 

28 286 - - 

30 297 - - 

32 314 - - 

33 

40
W

 ž
ár

ov
ka

 

325 

60
W

 ž
ár

ov
ka

 

- 

10
0W

 ž
ár

ov
ka

 

- 

Tabulka 2: Povrchová teplota s polovičním chlazením baňky u 40, 60 a 100W žárovky [6] 

 

 Tabulka č. 2 obsahuje hodnoty naměřené pro případ, kdy ochlazování baňky 

zkoumané žárovky bylo z poloviny omezeno, kdežto následující tabulka č. 3 uvádí hodnoty 

získané při měření povrchové teploty žárovky, u které bylo ochlazování baňky omezeno 

úplně. Z uvedených hodnot vyplývá, že možnost ochlazování povrchu svítící žárovky má 

velmi podstatný vliv na dobu, za kterou se daný povrch zahřeje na maximální teplotu.  
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čas (min) teplota (˚C) teplota (˚C) teplota (˚C) 

1 68 94 98 

2 102 130 170 

4 150 190 230 

6 225 230 308 

6,5 - - 330 

7 - 235 - 

8 280 321 - 

9,5 

40
W

 ž
ár

ov
ka

 

320 
60

W
 ž

ár
ov

ka
 

- 

10
0W

 ž
ár
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- 

Tabulka 3: Povrchová teplota s úplným omezením chlazení baňky u 40, 60 a 100W žárovky [6] 

 

 Obrázek č. 5 znázorňuje měření teplot na povrchu žárovky, které jsou zaznamenány  

v tabulce 4. Obrázek č. 6 doplňuje naměřené hodnoty zaznamenané v tabulce č. 5. V případě 

částečného zakrytí baňky dochází k rychlému nárůstu teplot, které jsou srovnatelné  

s hodnotami teplot zapalitelnosti hořlavých materiálů, jako jsou např. lůžkoviny, seno, atd. 

 

 

Obrázek 5: Polohy měření teploty na baňce žárovky k tabulce č. 10 [6] 

 

poloha 
čirá 

40 W 

opál 

40 W 

čirá 

60 W 

opál 

60 W 

čirá 

100 W 
barva skla 

1 84 125 115 135 125 

2 110 140 138 170 175 

3 84 122 123 140 142 

4 79 97 87 117 86 

5 76 77 76 90 80 

6 67 72 67 84 76 

˚C 

Tabulka 4: Povrchové teploty žárovek [6] 
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Obrázek 6: Obrázek žárovky pro tabulku 5 [6] 

 
čas (min ) B (˚C) T (˚C) B (˚C) T (˚C) B (˚C) T (˚C) 

2 105 45 112 45 130 50 

4 - - - - 190 63 

6 190 83 215 83 222 74 

8 - - - - 240 105 

10 225 100 242 113 254 122 

12 - - 253 130 265 150 

14 240 150 263 143 274 160 

16 - - 270 160 282 185 

18 252 166 274 166 290 204 

20 - - 280 185 305 214 

22 265 180 290 204 330 225 

24 - - 314 212 - - 

26 280 184 337 230 - - 

28 286 200 - - - - 

30 297 210 - - - - 

32 314 217 - - - - 

33 
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ár
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Tabulka 5: Hodnoty teplot pro situaci znázorněnou na obrázku č. 5 [6] 

 

 Na obrázku č. 7 můžete vidět žárovku ponořenou do smrkových pilin. Teplota je 

měřena na povrchu baňky (bod B) a v prostoru pilin 5 cm od žárovky (bod T). Měření bylo 

provedeno pro tři druhy žárovek, a to 40 W, 60 W a 100 W. Ve všech případech došlo 

k vznícení pilin.  
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Obrázek 7: Měření teploty na povrchu baňky a v prostoru pilin [6] 

 
 
čas (min) B (˚C) T (˚C) B (˚C) T (˚C) B (˚C) T (˚C) 

1 68 57 94 57 98 58 

2 102 60 130 76 170 85 

4 150 83 190 108 230 145 

6 225 142 230 147 308 210 

6,5 - - - - 330 250 

7 - - 235 180 - - 

8 280 150 321 252 - - 

9,5 

40
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ár
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60
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ár
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10
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Tabulka 6: Teploty naměřené pro 40, 60 a 100W žárovku ponořenou do pilin [6] 

 

 Na obrázku č. 8 je znázorněno umístění žárovky v ochranném skleněném krytu 

v provedení krytí IP - 20 s úplným omezením chlazení. Byla měřena povrchová teplota krytu 

(jak znázorňuje bod S). V případě použití 40W žárovky došlo po uplynutí 106. minuty 

k ustálení povrchové teploty. V případě použití žárovky s vyšším příkonem dosahovala 

povrchová teplota takových hodnot, při kterých by již mohlo dojít k zapálení snadno 

hořlavých látek.  

 

Obrázek 8: Měření povrchové teploty ochranného pouzdra [6] 
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čas (min) S (˚C) S (˚C) S (˚C) 

5 - 67 86 

10 70 90 122 

20 - 130 187 

30 - 164 222 

35 - - 242 

40 130 183 255 

45 - - 276 

50 - 195 - 

60 160 208 - 

70 - 226 - 

80 180 239 - 

90 187 251 - 

100 195 262 - 

106 198 - - 

120 - 294 - 

130 - 326 - 

140 
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ár
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330 

10
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Tabulka 7: Teploty na povrchu ochranného skla při použití 40, 60 a 100W žárovky [6] 

 

5.2 Měření teplot a poznatky získané v USA 

 Většina údajů byla získána zejména při vyšetřování příčin vzniku požárů a také při 

provádění experimentů v laboratořích.   

 Čím vyšší bude příkon tělesa, tím větší budou jeho teploty. Jestli dojde k zapálení 

konkrétního paliva či nikoli, závisí především na době styku s horkým povrchem. Palivo 

může fungovat jako izolant, který bude snižovat tepelné ztráty z tohoto povrchu,  

což způsobí nárůst jeho povrchové teploty. Dokonce byl zaznamenán případ, kdy došlo 

k doutnání dřevěné podlahy způsobené delším kontaktem se žárovkou o příkonu 75 W.  

I žárovky s malým příkonem mohou zapálit např. papír, látku, piliny, obilí, pokud budou 

zakryty nějakým materiálem. Tyto případy jsou ale vzácné, neboť tento snadno zapalitelný 

materiál je v přímém kontaktu s horkou baňkou jen zřídka.  

 V jedné z prováděných studií byly zkoumány povrchové teploty žárovek umístěných 

ve volném prostoru. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v následujících tabulkách. Zkoumané 

žárovky byly umístěny v různých polohách, které znázorňuje obrázek č. 9. Čísla udávají 
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pozici, kde byla teplota snímána. V Příloze C jsou pro srovnání uvedeny hodnoty naměřené 

v Polsku. Další experimenty prováděné v USA jsou popsány v Příloze D. 

 

 

Obrázek 9: Polohy žárovek 

 

pozice 60 W 100 W 200 W 60 W 100 W 200 W 

1 202 230 267 81 90 100 

2 91 101 111 207 238 254 

3 55 53 52 57 66 64 

4 

po
lo

ha
 A

 

51 49 51 

po
lo

ha
 B

 

53 59 62 

Tabulka 8: Teploty naměřené pro polohy A, B ve ˚C [3] 

 
 

pozice 60 W 100 W 200 W 60 W 100 W 200 W 60 W 100 W 200 W 

1 74 72 93 75 78 93 137 138 144 

2 77 88 105 102 133 147 133 145 189 

3 94 109 108 87 92 95 54 55 56 

4 89 98 105 78 83 90 52 52 54 

5 

po
lo

ha
 C

 

125 149 175 

po
lo

ha
 D

 

182 238 252 

po
lo

ha
 E

 

208 247 263 

Tabulka 9: Teploty naměřené pro polohy C, D, E ve ˚C [3] 
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6 Halogenové žárovky 

 První informace o halogenových žárovkách se objevily v roce 1959. Pracují stejně 

jako obyčejné žárovky s wolframovým vláknem, které tvoří jednoduše nebo dvojitě svinutou 

spirálu. Rozdíl je v tom, že halogenová žárovka je vyplněna halovým plynem a obálka je 

vyrobená z křemenného skla nikoliv ze sodno - vápenatého. Musí bezpečně snášet teploty 

okolo 1000 ˚C. Ale její povrchová teplota může dosahovat mnohem vyšších hodnot. Musí 

obsahovat materiály, které nebudou reagovat s halogeny. Patice je keramická nebo kolíková 

vyrobená nejčastěji z niklu. 

 Při žhavení vlákna obyčejné žárovky na 3000 - 3400 K dochází k uvolňování atomů 

z povrchu kovu, tím se vlákno zeslabuje, a dále tyto atomy kondenzují na stěnách baňky, kde 

se vytváří povlak a žárovka černá. [11] Jako výplň se nejčastěji používá jod, brom nebo fluor. 

Tyto plyny reagují s parami wolframu za vzniku průhledné plynné sloučeniny, která nesnižuje 

svítivost, jako tomu je u obyčejných žárovek. Vzniklé halogenidy se pak při styku 

s rozžhaveným vláknem rozkládají za vzniku wolframu, který se tak vrací na povrch vlákna. 

Halogenová žárovka běžně obsahuje také krypton nebo xenon, který snižuje rychlost 

odpařování vlákna a prodlužuje jeho životnost.  

 Halogenové žárovky mohou prostřednictvím vyzařovaného tepla zapálit palivo, tavit 

difuzory (rozptylovače), stínítka a příslušenství. Je o nich známo, že se za provozu mohou  

i rozbít. Horké úlomky skla a kovu tak mohou zapálit snadno hořlavý materiál. Existují sice 

svítidla s odolnější obálkou, ale jejich použití není tak časté vzhledem k jejich vyšší ceně. 

Příklad požáru způsobený halogenovou žárovkou je popsán v Příloze M. 

 

Existují dvě základní konstrukce halogenových žárovek: 

 dvoupaticová (má baňku ve tvaru válce, vlákno je umístěno v ose na podpěrkách) 

 jednopaticová (oba konce vlákna jsou vyvedeny na jedné straně baňky, nepotřebuje 

podpěrky) 

 

 Halogenové žárovky představují z hlediska požární bezpečnosti také vysoké riziko. 

Vzhledem k jejich konstrukci a provedení se dá předpokládat, že se jejich povrchové teploty 

budou blížit teplotám obyčejných žárovek.  
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6.1  Zahraniční studie teplot halogenových žárovek 

 Za určitých okolností se žárovka může stát iniciačním zdrojem požáru. Teplo 

z povrchu baňky je do okolí nejčastěji vyzařováno prostřednictvím elektromagnetického 

záření, ale nesmíme zanedbat ani kondukci, která existuje pouze v případě, že je žárovka 

v přímém kontaktu s nějakou látkou. Obě formy sdílení tepla jsou nezbytně důležité pro 

proces ochlazování. Pokud se látka přímo dotýká skleněné baňky, tepelná bilance se podstatně 

změní.  

 Následující tabulka uvádí hodnoty teplot naměřených na povrchu nejrůznějších 

žárovek. Tyto hodnoty se mohou zdát poměrně nízké, u 100W žárovky pouze okolo 250 ˚C. 

Na objímce byla naměřena teplota ještě nižší, cca 100 ˚C. U 25W žárovky byla naměřena 

nejvyšší teplota pouze 89 ˚C, ale i od tak slabé žárovky bal zaznamenán požár (jednalo se  

o požár dekoračního materiálu).  

 

typ žárovky max. teplota (˚C) 
poloha, při které byla max. teplota 

naměřena 

200W čirá 237 nejvyšší bod, vodorovná poloha 

150W čirá 208 nejvyšší bod, při svislé poloze 

100W matná 193 nejvyšší bod, při svislé poloze 

75W matná 168 nejvyšší bod, vodorovná poloha 

60W matná 145 nejvyšší bod, vodorovná poloha 

40W matná 121 nejvyšší bod, při svislé poloze 

250W reflektorová 304 nejvyšší bod, vodorovná poloha 

75W reflektorová 213 nejvyšší bod, při svislé poloze 

50W reflektorová 196 nejvyšší bod, při svislé poloze 

125W infračervená 126 nejvyšší bod, při svislé poloze 

Tabulka 10: Maximální naměřené teploty pro žárovky umístěné ve volném prostoru [4] 

 

 Zcela jiná situace nastane tehdy, je - li skleněná baňka rozbitá. Vlákno bude vést 

elektrický proud na vzduchu pouze krátce, než vyhoří. Jeho provozní teploty, jak už bylo 

zmíněno dříve, dosahují hodnot 1 800 až 2 300 ˚C, u speciálních žárovek je to až 3 000 ˚C. Při 

provozu se vlákno rychle zahřeje, dokonce může hořet plamenem nebo se zde (přes mezeru 

mezi nožičkami) může vytvořit elektrický oblouk. Rozbití může být úmyslné (žhářem) nebo 

může být způsobeno výrobní vadou. Skleněná baňka nečekaně exploduje a vymrštěné 

rozžhavené úlomky tak mohou zapálit materiály, na které dopadnou.  
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 Některé žárovky mají namísto rovných krátkých vláken dlouhá a složitě propletená. 

Záhyby jsou na ochranu před vzájemným dotykem a následným zkratem ukotveny pomocí 

podpěr. Jenže ke konci životnosti tyto podpůrné prvky slábnou, protahují se a může mezi nimi 

dojít ke kontaktu. Pokud se svaří, stoupne příkon tělesa až o 50 %. [4] Další poznatky  

a  provedené experimenty jsou popsány v Příloze E.  



 25 

7 Výbojky 

 Výbojka je tvořena uzavřenou trubicí naplněnou směsí plynů a par. Elektrický proud 

přivádí do náplně elektrody. U všech těchto zdrojů světla je elektromagnetické záření 

získáváno elektrickým výbojem v plynech nebo parách kovů. Mezi výbojky řadíme  

i obloukové lampy, používané např. v promítacích zařízeních. Vydávají o 25 % méně tepla 

než stejně silné žárovky. [33]     

 

 

 

Obrázek 10: Rtuťová výbojka Tesla RVC 400W [40] 

 

 Výbojky se používají např. v uzavřených dílenských svítidlech nebo v lampách 

pouličního osvětlení. Životnost je cca 5 000 hodin. Vydávají příjemně teplé bílé světlo, jsou 

vhodné i do interiérů. Po přerušení proudu trvá několik minut, než se znovu rozsvítí.  

 

7.1 Dělení výbojek 
Základní rozdělení: 

→ rtuťové  

→ halogenidové 

→ sodíkové 

→ směsové 
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7.1.1 Vysokotlaké rtuťové výbojky  

 Vysokotlaké rtuťové výbojky jsou světelné zdroje, v nichž světlo vzniká při rtuťovém 

výboji při parciálním tlaku převyšujícím 100 kPa. V porovnání se zářivkami mají podstatně 

vyšší pracovní teploty a tlaky (2 až 9.105 Pa). [33] Hořák je zhotoven z křemenného skla, do 

něhož jsou zataveny hlavní wolframové elektrody a jedna elektroda pomocná. Na vakuově 

těsný zátav elektrod je využita molybdenová fólie. Elektroda je pokryta emisní hmotou na 

bázi oxidů barya a vápníku s přísadou oxidu yttritého, u starších konstrukcí s přidáním oxidu 

thoričitého. Argon usnadňuje zapálení výboje a zabraňuje zvýšenému odpařování emisní 

hmoty v počáteční fázi rozvinutí výboje, kdy hořákem prochází (při nízkém tlaku rtuťových 

par) proud převyšující jmenovitou hodnotu až o 50 %.  

 Po připojení napájecího napětí nejdříve vzniká výboj mezi pomocnou  

a nejbližší hlavní elektrodou. Tento výboj je stabilizován rezistorem, který je umístěn vně 

hořáku v baňce. Pomocný výboj způsobuje předběžnou ionizaci výbojového prostoru  

a usnadňuje rozvinutí výboje mezi hlavními elektrodami. Teplota v oblouku dosahuje hodnot 

až 5500 K. K zapálení výboje tak postačuje, s poměrně značnou rezervou, napětí sítě a není 

zapotřebí používat přídavná zapalovací zařízení. Hořák je umístěn ve vnější baňce, která plní 

několik funkcí. Stabilizuje teplotní a elektrický režim výbojky, její světelný tok a pohlcuje 

nežádoucí ultrafialové záření. Vnější baňka je zhotovena z měkkého sodno-vápenatého skla  

(u výbojek s příkonem do 125 W) anebo z tvrdého borosilikátového skla v případě příkonů 

vyšších než 125 W. Baňka je naplněna směsí argonu a dusíku o tlaku cca 50 kPa. Na vnitřní 

stěnu baňky je nanesena vrstva luminoforu, která transformuje část ultrafialového záření na 

viditelné světlo, a zajišťuje tak lepší podání barev. Výbojka bývá opatřena závitovou paticí 

E27 nebo E40 (podle příkonu).  

 

7.1.2 Směsové výbojky    

 Směsová výbojka je světelný zdroj, v jehož baňce jsou zapojeny do série rtuťový 

hořák a wolframové vlákno, které plní také funkci předřadníku (proto není třeba použít 

tlumivku). Záření vlákna doplňuje spektrum rtuťového výboje zejména v červené oblasti. 

Baňka z měkkého skla je pokryta luminoforem (používá se vanadičnan yttritý aktivovaný 

europiem) a je plněna inertním plynem. Lze ji použít do svítidel určených pro žárovky  

(o příkonu 200 až 500 W). Nevýhodou je malý měrný výkon 20 až 30 lm/W a horší kvalita 

podání barev. [12]     
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7.1.3 Halogenidové výbojky 

 Patří mezi vysokotlaké výbojky. Světlo vzniká převážně zářením par kovů a produktů 

štěpení halogenidů. Jejich konstrukce je podobná rtuťovým výbojkám, ale výbojová trubice 

(hořák) obsahuje halogenidy různých kovů vylepšujících barvu světla a zvyšujících světelný 

tok až o 80 %. [12] Dále zde není pomocná elektroda, zapálení výboje zajišťuje impulz 

vysokého napětí, který se získá paralelně připojeným doutnavkovým zapalovačem. Vnější 

baňka se vyrábí z tvrdého skla, především kvůli vysokým pracovním teplotám. Používají se 

zejména ve světlometech nebo projektorech. Mají velký jas, dlouhou životnost, vynikající 

podání barev a velmi široký sortiment s rozsahem příkonů 35 až 5000 W.  

 

7.1.4 Sodíkové výbojky 

 Vysokotlaké sodíkové výbojky se nejčastěji používají v pouličním osvětlení,  

k osvětlení hal nebo výrobních prostor. Využití je omezené v důsledku velmi špatného podání 

barev. Ale i přesto jsou v praxi nejvíce používané. Účinnost vysokotlakých sodíkových 

výbojek je cca 5x vyšší než u obyčejných žárovek. Měrný světelný výkon je až 200 lm/W  

a životnost 16 000 až 28 000 hodin. [12]  

 Světlo vzniká především zářením sodíkových par s pracovním parciálním tlakem 3 až 

60 kPa. [32] Zapojuje se k nim kondenzátor a tlumivka a nezbytnou součástí je i tyristorový 

zapalovač, který impulzně zvýší napětí z 230 až na 4 500 V. Při tomto napětí v hořáku 

vznikne výboj, který dosahuje velmi vysokých teplot. Hořák je vyroben z korundu (oxid 

hlinitý) a je vložen do vnější baňky, kde je vakuum. To snižuje tepelné ztráty hořáku  

a zabraňuje oxidaci průchodek, které uzavírají výbojovou trubici. Průchodky mají různé 

provedení a k trubici jsou připájeny speciální skelnou pájkou. Místo spoje keramika - kov 

musí odolávat dlouhodobému působení sodíkových a rtuťových par při vysokých pracovních 

teplotách a velkým teplotním nárazům při zapínání a vypínání výbojky. Průchodky jsou 

zhotoveny z niobu (kvůli jeho tepelné roztažnosti). K niobovému dílu je připájena nebo 

přivařena wolframová elektroda, na níž je nanesena emisní hmota např. na bázi oxidu 

barnatého s příměsí wolframového prášku. Polohou elektrody v hořáku lze regulovat teplotu 

prostoru za elektrodami. Tato teplota určuje tlak par sodíku v hořáku, a tím i základní 

elektrické a světelné parametry výbojky.  

 Výbojka je opatřena běžnou závitovou nebo bajonetovou paticí, popř. kolíkovou 

paticí. Periodické zhasínání výbojky (zapalovač je udržován stále v chodu) je příznakem 

ukončení jejího života. 
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7.2 Studie prováděné v USA 

 Teplota trubice u rtuťových výbojek dosahuje hodnot 600 - 800 ˚C, u halogenidových 

to může být 900 - 1 100 ˚C a až 1 200 ˚C u vysokotlakých sodíkových výbojek. Za provozu 

může tlak dosahovat hodnot až 0,75 MPa a teplota na vnější skleněné obálce může být až  

400 ˚C. [4] 

 Vysokotlaké výbojky mohou za provozu neočekávaně prasknout, přičemž dochází 

k rozlétnutí extrémně horkých úlomků do okolí. Příčinou může být např. výrobní vada, hrubé 

zacházení nebo i stáří. Pokud bude výbojka nevhodně umístěna a obklopena např. materiálem 

z plastických hmot, může dojít k jeho tavení či odkapávání.  

 Trubice je vyrobena z tavného křemene. Ten se postupem času devitrifikuje 

(zkrystalizuje). Za normálních podmínek proběhne tento proces až po ukončení životnosti, ale 

může nastat i dříve v případě, kdy je výbojka znečištěna vodní párou, sodíkem nebo jinými 

materiály. K tomu může dojít např. při výrobě nebo při poškození skleněného obalu. 

Devitrifikace způsobí, že se na povrchu vytvoří síť trhlin, která vypadá jako bílé sněhové 

vločky. Takováto stěna je pak namáhána opakovaným rozpínáním a smršťováním v důsledku 

změn teplot a může prasknout i vlivem vnitřního přetlaku. Devitrifikace se nejčastěji 

vyskytuje u halogenidových výbojek, které pracují s teplotou okolo 1 100 ˚C, u rtuťových je 

méně častá (teploty se pohybují okolo 800 ˚C). Pokud výbojka praskne, může iniciovat 

výbušné koncentrace směsi par (plynu) nebo prachu se vzduchem. Navíc dochází 

k vyzařování ultrafialového záření. Také bylo prokázáno, že při rozbití sodíkové výbojky,  

i když nebyla připojena do elektrické sítě, došlo ke vznícení směsi metanu se vzduchem.     

 Pojišťovna FM Global zaznamenala během 90. let 29 událostí, které byly způsobeny 

výbojkami. Z toho 14 nehod způsobily výbojky halogenidové, 12 rtuťové a 3 sodíkové. [4] 
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8 LED žárovky 

 LED dioda patří mezi optoelektronickou polovodičovou součástku obsahující přechod 

PN. Termín LED znamená ''light emitting diode'', v překladu „světloemitující diody“. Na 

rozdíl od klasických usměrňovacích diod, LED vyzařuje ve viditelné oblasti spektra, jinak 

základní princip činnosti je stejný. Rozlišujeme bodový (světlo je vyzařováno z jednoho místa 

- čipu) a rozptylový (světlo vychází z plochy čočky) charakter světla. Může emitovat i jiné 

druhy záření, tzn. infračervené a ultrafialové. To závisí na chemickém složení použitého 

polovodiče. Nejčastěji jsou používány sloučeniny prvků III. a V. skupiny periodické soustavy 

prvků. [13] 

 Po přiložení napětí v propustném směru dochází k přesunu minoritních nosičů 

elektrického náboje přes PN přechod. Při tomto ději dochází k rekombinaci elektronů 

s děrami. Při rekombinaci ztrácí elektrony svoji energii a dostávají se na oběžné dráhy 

v atomech (na nižší energetické hladiny). Energetický rozdíl mezi oběma hladinami je 

vyzářen ve formě elektromagnetického záření, které se uvolní mimo krystal nebo je v něm 

absorbováno (což se projeví nárůstem teploty). Vlnová délka uvolněného kvanta energie je 

dána rozdílem energií nosiče elektrického náboje před a po rekombinaci. Čím větší je energie, 

tím kratší je vlnová délka vyzařovaného světla. Při provozu nevzniká teplo. Tento jev je 

způsoben elektroluminiscencí.  

 Základní monokrystaly diod bývají překryty epoxidovou pryskyřicí nebo akrylovým 

polyesterem. Materiály, z nichž jsou LED vyráběny, mají poměrně vysoký index lomu (velká 

část vyzařovaného světla by se odrážela totálním odrazem zpět na rovinném rozhraní se 

vzduchem). Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, výbojka) mají výhodu, jelikož 

pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí.  

 LED potřebují ke své činnosti poměrně stabilní hodnoty napětí a proudu. Změnou 

těchto hodnot, především při přetížení, se rychle zkracuje jejich životnost. K napájení ze sítě 

se používají klasické zdroje, jejichž základem je transformátor, z něhož se výstupní napětí 

usměrňuje, filtruje a stabilizuje. Tento zdroj má některé nevýhody oproti tzv. spínanému 

zdroji, který se používá častěji, a který najdeme i v paticích LED žárovek. Princip činnosti 

spočívá v tom, že se nejprve usměrní síťové napětí, pak se elektronickým obvodem vyrobí 

nesinusové střídavé napětí vyššího kmitočtu, to se pak transformuje transformátorem (na 

feritovém jádru) a následně usměrní a vyfiltruje kondenzátorem. V obvodu je obvykle 

zavedena zpětná vazba, která stabilizuje výstupní napětí. Výhodou je energetické  
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a materiálově úsporné řešení. Nevýhodou může být naopak rušení vyššími kmitočty, složitost 

a poruchovost. 

 Pro použití LED diod při výrobě nových typů žárovek je důležité vytvoření efektu 

bílého světla. Toho lze docílit dvěma způsoby, a to buď využitím většího počtu barevných 

LED, nebo použitím LED diod emitující světlo modré barvy pokrytých vrstvou luminoforu.  

V žárovce může být instalováno i několik diod, jejichž světelný výkon určuje její celkovou 

svítivost.  

 
  

 

Obrázek 11: CorePro LEDbulb [44]    

 

 Tyto žárovky jsou všeobecně považovány za studený zdroj světla. Při svém provozu 

přemění na teplo, na rozdíl od obyčejných žárovek, jen minimální množství elektrické 

energie. Je tedy předpoklad, že jejich celková povrchová teplota (baňky i patice) bude během 

provozu relativně nízká.  
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9 Kompaktní zářivky 

 Jedná se o zdroj světla, který funguje na podobném principu jako lineární zářivka. 

Často jsou označovány nesprávným termínem jako „úsporné žárovky“. První kompaktní 

zářivky byly uvedeny na trh v roce 1980. Výbojová trubice je zhotovena většinou 

z olovnatého skla. Na koncích najdeme wolframové elektrody pokryté emisní hmotou  

a zatmelené do plastové patice.  

 Kompaktní zářivky fungují na principu elektrického výboje v parách rtuti (jedná se  

o nízkotlakou rtuťovou výbojku). Při tomto jevu vzniká ultrafialové záření, které je ve vrstvě 

luminoforu naneseného na stěně trubice přeměněno na světlo. Studie uvádějí, že jsou až 

pětkrát účinnější než obyčejné žárovky. [30] 

 Světelným tokem, geometrickými parametry a kvalitou podání barev se kompaktní 

zářivky blíží obyčejným žárovkám v základní příkonové řadě 15 až 200 W (jde o typy  

s integrovaným elektronickým předřadníkem).  

 Na trhu existují také světelné zdroje, které jsou kombinací kompaktní zářivky  

a halogenové žárovky. Po zapnutí se rozsvítí zářivka i žárovka, ale žárovka svítí plným 

výkonem dříve. Jakmile naběhne i zářivka, žárovka zhasne. Celý proces řídí elektronika 

předřadníku. 

   

Kompaktní zářivky lze z hlediska pracovního obvodu rozdělit do dvou hlavních skupin: 

 zářivky s vnějším předřadníkem (jednopaticové) 

 zářivky s elektronickým integrovaným předřadníkem 

 

9.1 Zářivky s elektronickým integrovaným předřadníkem 

 Kompaktní zářivky se skládají z vlastní zářivkové trubice a elektronického 

předřadníku. Jsou určeny do žárovkových svítidel jako energeticky úspornější náhrada. 

Předřadný obvod je umístěn v plastovém krytu. Elektrický předřadník nahrazuje tlumivku, 

startér a kompenzační kondenzátor, které najdeme u lineárních zářivek. Zajišťuje, aby 

nedocházelo k nežádoucímu poblikávání zářivky a dále zvyšuje její životnost v závislosti na 

počtu cyklů (při častém zapínání a vypínání). Předřadník musí také zajistit nažhavení elektrod 

před zažehnutím výboje a vytvořit potřebné zápalné napětí. 

 Kompaktní zářivky pracují ve vysokofrekvenčním režimu, což umožňuje téměř 

okamžitý start (do 1 s) bez blikání a stabilní provoz bez míhání (potlačení stroboskopického 
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jevu). Při výměně žárovky za zářivku u některých typů svítidel, jejichž světelně činná část 

byla konstruována pro žárovku, dochází na pracovní ploše k nežádoucímu snížení hladiny 

osvětlení, vyplývající ze změny rozložení svítivosti svítidla v souvislosti s nevhodným typem 

zvolené kompaktní zářivky. Nejnovější typy však lze provozovat v žárovkových svítidlech 

bez podstatného ovlivnění podmínek osvětlení na pracovní ploše. Velmi důležitá je  

i konstrukce elektronického předřadníku, a to jak z hlediska použité součástkové základny, 

tak především z hlediska zajištění příznivých podmínek při zápalu zářivky. U jednoduchých,  

a tedy i levných obvodů, zpravidla dochází ke studenému zápalu s negativním vlivem na 

životnost zářivky, zejména při častějším zapínání. Správně nastavený startovací režim má 

příznivý vliv na životnost, a ani častější zapínání její život znatelně neovlivňuje.  

 

9.2 Zářivky s vnějším předřadníkem (jednopaticové) 

 Jsou to zářivky s tlumivkou nebo elektronickým předřadníkem pracujícím na vysoké 

frekvenci (30 až 40 kHz). Kompaktní zářivky určené pro provoz s tlumivkou nejsou opatřeny 

závitem, ale dvoukolíkovou paticí, v níž je obvykle zabudován doutnavkový startér, jehož 

funkce je obdobná jako u startéru lineárních zářivek. Schéma zapojení pro jednu zářivku je 

uvedeno na obr. 12.  

 

 

Obrázek 12: Kompaktní zářivka s doutnavkovým startérem a paticí G24-d [30] 

  

 Jednopaticové zářivky se čtyřkolíkovou paticí musí mít externí předřadník, který bude 

buď konvenční složený ze startéru a tlumivky nebo elektronický, který může být  

i stmívatelný. Předřadník pracuje na vysoké frekvenci, tím tak zajišťuje zlepšení parametrů 

osvětlení pracovní plochy a zvyšuje zrakovou pohodu. Všechny tyto zářivky vyžadují  
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i odpovídající konstrukci svítidla, odlišnou od svítidel určených pro obyčejné žárovky. [30] 

Když je zářivka na konci své životnosti, kdy se již opakovaně nedaří zažehnout výboj 

v trubici, dochází k jejímu nadměrnému zahřívání. 

 Kompaktní zářivky jsou na našem trhu k dostání již řadu let. Za tu dobu se nejen 

rozšířil jejich sortiment, ale změnila se také jejich cena. Proto jsou dnes v domácnostech jako 

plnohodnotná náhrada za obyčejné žárovky už celkem rozšířené. Co se týče požární 

bezpečnosti představují však určitou míru rizika, i když jejich povrchové teploty nebudou 

zdaleka dosahovat takových hodnot jako u žárovek obyčejných. Z minulosti jsou již známy 

případy, kdy tyto zářivky zapřičinily vzniku požáru.   
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10 Měření povrchových teplot vybraných typů žárovek 

 Měření se uskutečnilo v laboratořích na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké 

školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Jelikož povrchové teploty obyčejných žárovek 

byly v minulosti změřeny již několikrát, vybrala jsem si pro svá měření jiné typy světelných 

zdrojů, které již brzy ty obyčejné zcela nahradí (jako např. LED žárovky nebo kompaktní 

zářivky). V dnešní době jich máme na výběr opravdu hodně. Každý z nás se už jistě setkal 

s informacemi o těchto zdrojích světla. Především se o nich tvrdí, že mají malou spotřebu 

energie, z čehož by se dalo usuzovat, že množství elektrického proudu, které se přemění na 

teplo, bude menší. Nikdo však tyto informace neověřil experimentálně.   

 

10.1 Postup měření, popis měřícího zařízení 

 Zkoušecí aparatura se skládala ze zdroje napětí, ke kterému byly připojeny oba 

zkoušecí panely s připevněnými objímkami, jak již bylo zmíněno dříve. 

 Povrchová teplota byla snímána pomocí termočlánků umístěných na povrchu žárovek 

(viz obrázek č. 16) a dále také pomocí termokamery a bezkontaktního teploměru. Jenže tyto 

dva způsoby se ukázaly jako nepřesné. Více informací je uvedeno v Příloze F. 

 

zdroj napětí:  

 laboratorní zdroj napětí DIAMETRAL AC250K2D-S 

 napájení: 230V/ 50Hz 

 příkon: 560 W 

 výstup: 230V/ 3A 

 

měřící zařízení:  

 měřící ústředna AHLBORN ALMEMO 5690-2M (s přenosem dat do PC) 

 termočlánky typu K 

 kompenzační vedení pro termočlánky typu K 

 radimetrická termokamera ThermoPro TM TP8 

 bezkontaktní infrateploměr Testo 845 

 digitální multimetr METEX M-466OA 

 ruční barometr GREISIGER GPB 2300 

 digitální vlhkoměr GREISIGER GFTB 100 
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PC program: 

 AMR Control 5.15 

 

10.2 Metodika měření 

 V metodice měření budou popsány základní postupy, které se musí udělat při přípravě 

před samotným měřením, doporučené úkony prováděné při průběhu měření a činnosti, které 

musí být uskutečněny po ukončení pokusu. Zjednodušené schéma těchto činností je na  

obrázku č. 13. 

 

Obrázek 13: Metodika měření 

 

příprava měření 

 Pro samotné měření byly vyrobeny zkušební panely, které sestávaly 

z elektroinstalačního kanálu, na který byly přidělány na každé straně dvě objímky (jedna 

plastová a jedna keramická) ve vzdálenosti jeden metr, aby se  zapnuté žárovky nemohly 

navzájem zahřívat vyzařovaným teplem (viz obrázek č. 14).  
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 Testovací panely jsem umístila do požadované polohy (která je zřejmá z obrázku  

č. 14) a do plastových objímek jsem našroubovala zvolené žárovky (vždy po čtyřech kusech). 

Plastovou objímku jsem zvolila proto, že se dle mého názoru používají častěji než ty 

keramické. Obrázek č. 16 naznačuje umístění termočlánků na jednotlivých typech žárovek. 

Poté jsem zapnula měřící ústřednu ALMEMO, do které byly všechny použité termočlánky 

zapojeny a která byla zároveň propojena s PC, kde jsem nastavila interval zápisu naměřených 

hodnot. Po spuštění počítače jsem otevřela příslušný program, kde se naměřené hodnoty 

zaznamenávaly. Jakmile bylo vše připraveno, mohla jsem zapnout vypínač na zdroji napětí  

a sledovat růst teplot v závislosti na čase.  

 

 

Obrázek 14: Měřící soustava 

 

průběh měření 

 Před sepnutím obvodu jsem spustila Start na ústředně ALMEMO. Po stisknutí tlačítka 

Start se začaly zapisovat hodnoty ve zvoleném časovém intervalu. Pokud by se tak nedělo, 

musela by se zjednat náprava a pokus by musel být zopakován. V průběhu měření jsem 

musela vizuální kontrolou sledovat zápis hodnot, kontakt mezi ústřednou a PC a případně 

odstraňovat vzniklé problémy. 

 

 
Obrázek 15: Průběh měření 
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ukončení měření 

 Jestliže se hodnoty po uplynutí určitého předem stanoveného časového okamžiku (což 

bylo v případě těchto měření 60 minut) ustálily, měření bylo ukončeno vypnutím elektrického 

obvodu. Před zahájením dalšího pokusu bylo nutné vyčkat, až rozžhavené žárovky 

vychladnou na pokojovou teplotu. 

 Naměřené hodnoty jsem uložila do programu Microsoft Office Excel.  

 

 

Obrázek 16: Umístění termočlánků 

 

10.3 Halogenové žárovky 

 Pro měření jsem zvolila halogenové žárovky s příkonem 18 W, 42 W a 70 W. Tyto 

druhy jsem zvolila, protože jejich světelný výkon je srovnatelný s nejčastěji používanými typy 

obyčejných žárovek (25 W, 50 W a 100 W) a také jsou běžně k dostání v obchodech. Cílem 

měření bylo zjistit maximální teplotu ve vyznačených bodech na povrchu skleněné baňky. 

Všechny tři žárovky jsem umístila do polohy, která je znázorněna na obrázku č. 17. Teploty 

naměřené v bodě 2 jsou uvedeny v Příloze G. 

 

Obrázek 17: Poloha žárovky a umístění termočlánků 

 

10.3.1 Charakteristika použitých žárovek, naměřené hodnoty 

 Měření trvalo 60 minut. Pro každý typ žárovky (s příkonem 18, 42 nebo 70 W) jsem 

měření opakovala celkem desetkrát.  
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pokus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
teplota (˚C) 24,5 24,5 25 25 24,8 24,8 23,9 23,9 23,8 23,8 

vlhkost (%) 31,7 31,7 30,8 30,8 28,1 28,1 27 27 27,6 27,6 

tlak (bar) 973 973 973 973 975 975 975 975 971 971 

Tabulka 11: Podmínky v laboratoři při měření halogenových žárovek 

   

A) Halogenová žárovka ECO CLASSIC A60 E27 70W 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 1300 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 98W žárovce 

→ rozměr 103 x 60 mm 

→ životnost 2 000 h 

 

 Následující tabulka uvádí hodnoty naměřené pro halogenovou žárovku s příkonem  

70 W umístěnou v poloze, která je znázorněna na obrázku č. 17. Uvedené teploty byly 

snímány v bodě 1 (viz obrázek č. 17.). 

 

čas (min)/ pokus 1 2 3 4 5 

1 23,5 23,8 25 25 24 

2 43,4 39,5 46,1 48,2 45,1 

3 84,6 82,4 86,4 89,5 85,4 

4 110 109,3 113,8 115,5 111,5 

5 121,9 123,7 125,5 126,3 125,7 

6 129,4 130,6 131,6 133,1 130,1 

7 133,2 132,8 136,9 136,5 132,9 

8 136,1 135 135,9 137,3 133,6 

9 137,8 135,6 139,5 138,3 134 

10 138,8 136,1 141,4 140,1 135,1 

15 137,9 136,4 141,4 138,7 136,5 

20 139,2 136,2 140,2 139,2 135,4 

60 139 136,8 142,2 141 135,5 

čas (min)/ pokus 6 7 8 9 10 

1 23,9 23,9 23,8 23,6 23,7 

2 43,2 44,6 44,7 43,5 44,3 

3 83,1 86,4 86,6 84,8 85,9 

4 111,7 112,4 114,4 113,7 114,3 

5 126,9 125,4 129,2 126,8 127,5 
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6 131,3 131 135,2 134 134 

7 134,9 133,3 137,1 137,1 136,2 

8 137,2 134,6 138 137,1 137,3 

9 136,5 136,4 139,5 139 139,3 

10 139,4 136,9 140,1 139,6 138,6 

15 139,3 136,3 141,2 143,4 139,8 

20 137 138,2 142,6 142,2 139,3 

60 137,7 138 141,3 141,5 139,6 

Tabulka 12: Naměřené teploty v bodě 1 pro žárovku s příkonem 70 W ve ˚C 

 

B) Halogenová žárovka ECO CLASSIC A55 E27 42W 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 630 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 55W žárovce 

→ rozměr 108 x 56 mm 

→ životnost 2 000 h 

 

 Následující tabulka uvádí hodnoty naměřené pro halogenovou žárovku s příkonem  

42 W umístěnou v poloze, která je znázorněna na obrázku č. 17. Uvedené teploty byly 

snímány v bodě 1 (viz obrázek č. 17.). 

 

 

čas (min)/ pokus 1 2 3 4 5 

1 24,4 24,6 24,4 24,3 23,7 

2 34,4 38,8 39,6 37 37,5 

3 67,8 63,1 64,1 63,5 62,2 

4 77,8 78,4 83,2 82 83,4 

5 82,9 86,5 91,1 92,3 94,5 

6 90,2 91,9 96,4 98,9 98,4 

7 93,7 94,9 102,8 101,1 95,6 

8 97,5 95,6 100,2 101,4 101,6 

9 99,1 96,1 99,8 103,5 100 

10 100,4 95,4 103,2 103,9 101,4 

15 100,9 98,6 99,5 103,1 104,1 

20 101,8 101,1 104,2 103,4 102,9 

60 102,9 101,6 104,6 105,3 101,8 
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čas (min)/ pokus 6 7 8 9 10 

1 23,5 23,8 23,8 23,8 23,5 

2 34,5 37,4 36,7 37,1 33,3 

3 58,7 58,6 65 68,1 60,5 

4 78,1 77,1 84 88,6 81,7 

5 87,5 88 95,1 96,4 91,8 

6 93,4 92,7 100,5 105,2 98 

7 96,8 97,1 102,1 104,4 100 

8 99,3 98 102,7 105,9 102,1 

9 100,3 100,9 104,4 109,1 103,1 

10 100,4 101,6 105,3 106,9 102,8 

15 100,9 101,8 105 104,7 103,7 

20 100,4 101,4 105,1 104,7 103,4 

60 103,9 101,6 105,5 105,3 104,7 

Tabulka 13: Naměřené teploty v bodě 1 pro žárovku s příkonem 42 W ve ˚C 

 

C) Halogenová žárovka ECO CLASSIC P45 E27 18W 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 205 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 24 W žárovce 

→ rozměr 108 x 56 mm 

→ životnost 2 000 h 

 

 Následující tabulka uvádí hodnoty naměřené pro halogenovou žárovku s příkonem  

18 W umístěnou v poloze, která je znázorněna na obrázku č. 17. Uvedené teploty byly 

snímány v bodě 1 (viz obrázek č. 17.).  

 

čas (min)/ pokus 1 2 3 4 5 

1 24,9 25,1 24,2 24,3 24 

2 39,1 38,1 33,6 37,9 33,8 

3 64,4 61,5 60,6 65,2 57,9 

4 78,8 76 78,2 82,8 78,6 

5 87,8 84,5 86,8 92,2 87,7 

6 94,5 87,2 90 95,1 91,2 

7 96 89,2 93 97,5 94,7 

8 97,3 91,1 93,5 99,8 94,5 
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9 95,9 94,5 94,7 100,3 96,4 

10 96,9 95,8 95,9 100,8 97,2 

15 100,1 100,2 97,8 103,4 97,8 

20 99,3 100,7 96,5 102,7 97,9 

60 102,8 100,6 97,7 102,6 98,1 

čas (min)/ pokus 6 7 8 9 10 

1 24,1 24,1 24,1 24,7 24,8 

2 34,6 38,7 38,7 34 37,5 

3 60,9 63,9 65,3 62,4 63 

4 81,2 79 79,5 77,4 79,8 

5 88,6 88,6 86,5 88,6 90,7 

6 92,3 92,2 90,4 92,5 94 

7 96,5 94,9 92,6 94,1 95,8 

8 96,3 95,7 93,9 82,9 96,3 

9 98,5 95 95,4 87,3 93,5 

10 99,5 96,3 95,7 95,6 97,5 

15 100,6 96,3 97,3 97,6 100,2 

20 100 98 97,7 95,7 102 

60 101,1 100,6 100,8 101,3 102,6 

Tabulka 14: Hodnoty naměřené v bodě 1 pro žárovku s příkonem 18 W ve ˚C 

  

 Cílem těchto měření bylo zjistit povrchové teploty halogenových žárovek s příkony 

18, 42 a 70 W (snímaných na dvou místech - viz obrázek č. 17). Z naměřených hodnot 

vyplývá, že se halogenové žárovky zahřejí průchodem proudu za velmi krátký časový 

okamžik. Maximální dosažené teploty se v porovnání s obyčejnými žárovkami s podobným 

příkonem liší jen o málo stupňů, takže z hlediska požární bezpečnosti představují určitě 

vysoké riziko.  

 Na konci měření jsem provedla pokus, kdy jsem halogenové žárovky s nejvyššími 

příkony (70 a 42 W) zakryla vybranými materiály, abych docílila stavu, při kterém by byl 

omezen odvod vyzařovaného tepla do volného prostoru. Chtěla jsem tím napodobit situaci, 

která by mohla nastat i v kterékoliv domácnosti a mohla by vést i ke vzniku požáru. Výsledky 

jsou velmi překvapivé a jsou uvedeny v Příloze H.  
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materiál teplota vzplanutí (˚C) teplota vznícení (˚C) bod tání (˚C) 

bavlna 230 - 266 255 - 

polyakrylonitril 240 465 - 560 235 – 320 

polyamid 421 424 - 575 160 – 260 

polyester 335 - 370 450 - 560 252 - 292 

polypropylen 328 - 410 380 - 570 164 – 170 

viskóza 235 238 - 

vlna 200 570 - 600 - 

Tabulka 15: Teploty vzplanutí a vznícení vybraných vláken [16] 

 

 Seno lze snadno zapálit jiskrou nebo plamenem zápalky. Jeho teplota vznícení je  

333 ˚C. Má sklon k tepelnému samovznícení, teplota samovznícení je 70 ˚C, teplota žhnutí 

204 ˚C. Vlhké seno má sklon také k mikrobiologickému samovznícení. Nebezpečí vzniku 

požáru nastává při působení tepelného zdroje s teplotou větší jak 60 ˚C. Papír, jehož základní 

složkou je celulóza, má taktéž sklon k tepelnému samovznícení, zejména pokud je ve větších 

vrstvách. Teplota samovznícení je 100 ˚C. Papír je nutné chránit před zdroji tepla s teplotou 

vyšší jak 100 ˚C. [16]    

 

10.4 Kompaktní zářivky 

 Pro měření jsem zvolila tři typy kompaktních zářivek s příkony 5 W, 11 W a 20 W. 

Tyto druhy jsem zvolila z toho důvodu, že jsou běžně k dostání v obchodech a navíc je jejich 

světelný výkon srovnatelný s nejčastěji používanými typy obyčejných žárovek (25 W, 50 W  

a 100 W), a proto budou mezi spotřebiteli žádaným zbožím.  

 Cílem měření bylo zjistit maximální teplotu na povrchu baňky a plastové patice. 

Všechny tři zářivky byly umístěny ve svislé poloze a místa, kde byla snímána teplota, jsou 

znázorněna na obrázku č. 18.  

 

 

Obrázek 18: Poloha zářivek a umístění termočlánků 
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pokus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
teplota (˚C) 24,9 24,9 25 25 25 25 24,5 24,5 24,1 24,1 

vlhkost (%) 29,3 29,3 29,9 29,9 30,8 30,8 31,7 31,7 27,3 27,3 

tlak (bar) 974 974 973 973 973 973 973 973 975 975 

Tabulka 16: Podmínky v laboratoři při měření kompaktních zářivek 

 

10.4.1 Charakteristika měřených kompaktních zářivek, naměřené 

hodnoty 

 Všechna měření trvala 60 minut. Celkem jsem pro typy s příkony 5 a 11 W provedla 

deset opakování, pro kompaktní zářivku s příkonem 20 W pouze osm opakování, protože se 

v průběhu měření poškodila.  

 

A) Osram DULUX VALUE CLASSIC A 5W  

→ patice E27 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 200 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 25W žárovce 

→ rozměr 89 x 45 mm 

→ životnost 6 000 h 

 

 
Obrázek 19: Osram DULUX VALUE CLASSIC A 5W 

 
 
 
 Následující tabulka uvádí naměřené hodnoty pro kompaktní zářivku s nejnižším 

zvoleným příkonem 5 W, která odpovídá přibližně 25W žárovce.  
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1 2 3 4 5 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 24,7 24,7 24,7 24,7 23,5 23,3 23,2 23,3 24,2 24,1 

6 54,2 28,4 45,5 28,1 46,9 28,2 46,5 28,2 48,8 28,1 

12 65,5 31,7 57,1 31,7 57 30,4 55,3 30,4 61 31,6 

18 67,7 33 57,3 33,6 58,1 32,9 59,7 33 63,8 34,5 

24 66,7 33,8 54,9 34,7 56,8 33,5 61 33,3 64,7 33,6 

30 69,9 34,6 58,9 35,2 58 33,8 60,5 33,1 65,3 33,8 

36 68,4 34,4 58,2 34,9 55,5 34,9 64,4 34,9 66,6 35,2 

42 68,8 34,2 58,3 35,1 59,7 34 64,5 34,1 65,4 34,4 

48 69,7 34,8 59 35,4 58,8 34,4 67,5 34,6 65,2 34 

54 70,3 35,3 58,7 35,4 60,2 33,7 66,9 33,8 66 34,7 

60 68,1 34,6 59,6 35,8 63,3 35,7 68,8 35,6 65,9 34,9 

6 7 8 9 10 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 24,3 24,3 24,1 24,3 24,1 24,4 24,8 25,1 24,9 25,4 

6 54,3 27,1 56,2 27,7 47,5 28,4 49,3 27,9 52,3 27,1 

12 61,4 30,6 70,2 29,8 56,5 31,5 63,1 31,9 67,2 30,9 

18 72 33,6 74,2 31,6 60,9 33,1 65,9 34,3 71,8 33,2 

24 72,1 32,4 67,4 32,8 52,8 34,5 66,2 34,5 72,5 33,7 

30 72,4 32,8 72,8 32,7 62,7 34,6 66,5 35,3 73 34,6 

36 74,6 34,8 74,5 34,1 63,1 36,1 66,2 35,1 71,4 34,6 

42 72,8 33,6 73,4 33,1 62,5 34,8 65 35,4 74 35,1 

48 73 34 73,5 34,2 64 36,6 66,4 35,6 73,6 35,3 

54 74,3 34,7 77,3 34,8 61,4 36,7 66,1 35,2 74,2 34,7 

60 74 35,2 76,3 34,4 64,2 36,4 65,8 35 73,3 34,5 

Tabulka 17: Kompaktní zářivka 5 W (˚C)  

 
 Jak lze vidět, naměřené hodnoty se mnohdy liší i o více jak 10 ˚C. To bylo 

pravděpodobně zapřičiněno samotným tvarem použitých kompaktních zářivek. I když měly 

obě použité stejný příkon, každá měla jiný tvar a velikost.  

 

B) Osram DULUXSTAR Mini Ball 11W 

→ patice E27 

→ teplota chromatičnosti 2500 K 

→ světelný tok 630 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 53W žárovce 
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→ rozměr 114 x 60 mm 

→ životnost 10 000 h 

 

  

Obrázek 20: Osram DULUXSTAR Mini Ball 11W 

 
 
 Následující tabulka uvádí naměřené hodnoty pro kompaktní zářivku s  příkonem  

11 W, která odpovídá přibližně 53W žárovce. Nalezneme zde hodnoty naměřené jak na 

povrchu baňky, tak na povrchu její patice. 

 

1 2 3 4 5 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 23,9 23,6 24,1 23,9 25,1 25,5 24 25,5 24,2 24,6 

6 56,2 25,9 52,5 29,2 55,9 28,4 55,5 28,9 54,3 27,3 

12 68,7 29,1 63,3 31,9 73,4 32,8 72,9 33,9 69,4 31,3 

18 69,1 31 64,9 33,4 76,6 35,3 75,5 36,9 72,6 33,1 

24 69,6 32,1 65,3 34,4 77,1 36,3 76,4 38,2 72 34 

30 69,8 33 66,2 34,9 77,3 37,2 76,6 38,9 73,3 34,9 

36 68,4 33,2 65,5 34,7 77,3 38 77,5 39,6 72,8 34,8 

42 70,2 33,7 65,8 35,4 78,4 37,9 77,8 40 74,5 36,1 

48 72 33,3 66,1 35,4 77,8 38,2 78,6 40,2 74,9 36,5 

54 73,9 34,1 66,2 35,2 77,8 38 76 40,3 73,7 35,5 

60 75 34,3 66,2 35,7 77,8 38,1 76,8 40,3 74,3 35,5 

6 7 8 9 10 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 23,9 24,4 23,9 23,8 23,8 24,3 23,7 23,6 23,5 23,4 

6 54,3 26,4 49,9 26,5 54 27,5 56,5 26,9 56,1 27,7 

12 73,8 31,1 70,8 31,7 70,9 29,8 76,1 30,1 73,9 31,4 

18 77,2 32,1 73,1 33,5 75 32 77,8 32 77,5 34,1 
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24 77,9 33,1 73,1 34,7 75,8 34,5 79,1 34,1 76,7 33,9 

30 76,3 33,2 73,9 35,3 74,5 34,3 79,4 34,6 78,8 35,5 

36 75,8 33,1 72,2 34,9 75,5 34,9 77,3 35,1 79,4 34,8 

42 77,4 33,5 72,5 35,2 77,1 34,8 79,6 35,3 78,7 34,6 

48 76 33,2 72,8 35,2 76 34,7 79,3 35,6 79,9 36,3 

54 78 34,7 74,8 35,9 75,8 34,2 78,5 34,7 79,5 36,9 

60 78,8 35,3 76 36,7 77,9 35,5 80,4 35,9 79,3 37,1 

Tabulka 18: Kompaktní zářivka 11 W (˚C) 

 
 

C) Osram DULUX VALUE 20W 

→ patice E27 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 1160 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 87W žárovce 

→ rozměr 154 x 45 mm 

→ životnost 6 000 h 

 

 
Obrázek 21: Osram DULUX VALUE 20W [43]    

 
 
 Následující tabulka uvádí hodnoty získané při měření kompaktní zářivky s nejvyšším 

zvoleným příkonem 20 W, která odpovídá přibližně 87W žárovce. Jsou zde hodnoty 

naměřené na povrchu zářivky i na její patici.  

 

1 2 3 4 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 25 25,2 24,8 25 23,4 23,4 24,7 24,4 

6 59,4 28,6 59,8 29,9 54,8 28,8 60,2 28,7 

12 59,2 32,1 58,5 34,3 55,9 32,3 61,8 32,7 

18 60,1 33,8 59,5 36,1 56,5 35 60,4 35,6 

24 59,4 35,1 58,2 37,4 56,6 36,5 62,8 35,3 

30 58,4 36,1 59,7 38,3 55,9 37,2 62 36,4 
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36 57,5 36,8 57,8 38,2 57,2 38 62,6 37,5 

42 60,4 37,2 56,9 38,6 54,9 37,4 60,2 36,6 

48 58,3 35,9 60 38,7 57,7 38,3 59,5 36,3 

54 56,9 36,6 57,8 38,8 56,5 37,6 62,5 37,3 

60 60,1 36 58,5 38,9 58 39 62,7 36,8 

5 6 7 8 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 24 23,9 24,6 24,8 23,4 23,3 24,5 24,8 

6 58,7 28,7 59,1 28,7 57,8 27,2 60,4 28,6 

12 58 32,5 59,2 33,6 56,9 31,6 59,4 32,5 

18 58,1 35 61,7 36,2 58,1 34,9 60 35,2 

24 56,7 37 60,6 36,9 56,2 35,3 57,9 37,1 

30 58,6 37,3 62,4 38,1 58,1 36,7 59,3 36,9 

36 58,9 38,7 59,7 38,5 58,3 36,4 60,6 38,5 

42 59 37,6 59,1 38,8 58,3 36,7 58,7 37,4 

48 60,3 39,1 59,4 39 56,5 37,3 58,2 37,9 

54 59,7 39,4 61,8 38,6 56,2 38 61,9 39,2 

60 60,1 38,6 61,6 38,7 56,7 38,1 62,3 39,1 

Tabulka 19: Kompaktní zářivka 20 W (˚C) 

 

 Cílem těchto měření bylo zjistit povrchové teploty kompaktních zářivek s příkony 5, 

11 a 20 W (snímaných na dvou místech - viz obrázek č. 18).  

 Z naměřených hodnot vyplývá, že se kompaktní zářivky, díky své konstrukci, ve 

srovnání s halogenovými žárovkami za provozu tak rychle nezahřejí. V porovnání 

s obyčejnými žárovkami mohu konstatovat, že maximální dosažené teploty jsou relativně 

nízké, takže z hlediska požární bezpečnosti nepředstavují téměř žádné riziko. Pro svá měření 

jsem použila kompaktní zářivky dvou různých tvarů. Ty, které se svým tvarem podobají 

obyčejné žárovce, se zahřívají mnohem více než ty, u kterých trubice není ukryta v přídavném 

pouzdře (viz obrázek č. 21). Takovýto „kryt“ napomáhá akumulaci vznikajícího tepla.  

 Při dlouhodobém provozu či zakrytí zářivky (především její patice) může dojít  

k nadměrnému přetěžování elektronických součástek, které najdeme právě v patici. Ty by se 

pak vlivem nedostatečného odvodu tepla mohly poškodit a zapřičinit tak i vznik požáru.  
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10.5 LED žárovky 

 Jelikož je pořizovací cena těchto druhů žárovek poměrně vysoká, zvolila jsem pro 

svoje měření pouze jeden typ, a to s příkonem 9,5 W. Cílem měření bylo zjistit maximální 

teplotu na povrchu baňky a plastové patice. Zkoumaná žárovka byla umístěna v poloze 

znázorněné na obrázku č. 22 a místa, kde byla snímána teplota, jsou označena oranžovou 

barvou. 

 

Obrázek 22: Poloha LED žárovky, umístění termočlánků 

 
pokus 1 2 3 4 5 6 7 

teplota (˚C) 24,9 23,6 24,7 24,3 24,7 23,2 24,6 

vlhkost (%) 29,3 29,1 28,9 25,4 27,6 27,4 27,7 

tlak (bar) 974 975 974 973 973 971 971 

Tabulka 20: Podmínky v laboratoři při měření LED žárovky 

 

10.5.1 Charakteristika měřené LED žárovky, naměřené hodnoty 

 Tyto moderní úsporné žárovky vynikají především extrémně vysokou životností  

a elegantním designem. Nabízejí i teplé bílé světlo vhodné do krytých ale i otevřených 

svítidel, jsou vhodné také jako dekorativní osvětlení či náhrada za halogeny a standardní 

žárovky. Dosahují velmi vysoké úspory energie až 90 %, disponují extrémní životností až  

15 000 hodin a vydrží až 50 000 spínacích cyklů. Jsou vyráběny jako nestmívatelné v různých 

tvarech. Mají okamžitý náběh na plný výkon a jsou osazeny závity E27 nebo E14. [31] 

Měření trvalo 60 minut. Proběhlo celkem sedm opakování.   

 

Vlastnosti: 

→ patice E27 

→ teplota chromatičnosti 2700 K 

→ světelný tok 600 lm 

→ světelný tok odpovídá klasické 48W žárovce 

→ rozměr 103 x 56 mm 
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→ životnost 15 000 h 

 

 V následující tabulce najdeme teploty naměřené u LED žárovky umístěné ve 

svislé poloze (viz obrázek č. 22). Teplota byla snímána na povrchu baňky a také patice. 

 

1 2 3 4 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice baňka patice 

1 25 25 23,8 23,3 24,9 24 24,2 24,3 

5 29,6 31,2 28 29,6 28,4 31,9 27,8 29,9 

10 33,7 35,6 32 33,7 32,6 36,3 32,3 35,9 

15 37,8 39,5 37,8 39,5 37,1 40,4 33,7 38,6 

20 41,1 41,9 41,4 42,2 39,5 43,2 37 42,5 

25 43,4 44 42,6 42,7 38,1 43,6 37,2 48,7 

30 44,8 44,7 44,5 44,8 39 44,6 45,6 47,1 

35 45,3 46,6 39,2 46,3 40,5 46 46,9 48,3 

40 46,6 47,2 47,5 47,3 42,5 47,6 46,2 49,2 

45 46,9 47,6 48,2 48 43,2 48,4 47,6 48,8 

50 47,3 48,2 47,5 48,3 40,3 47,1 49,2 49,9 

55 48 48,3 48,7 48,8 44,2 48,9 49,9 50,4 

60 48,2 48,7 49,8 49,8 44,2 48,9 51,3 51,3 

5 6 7 čas (min)/ 

pokus baňka patice baňka patice baňka patice 

1 24,7 25,2 22,8 22,7 24,7 25,4 

5 29,7 31,9 27,3 29,8 29,6 32,1 

10 32,5 36,2 31,1 35 32,1 36,1 

15 35,5 39,8 31,9 38,5 34,9 40,2 

20 38,7 42,9 33,4 41,5 37 43,5 

25 39,7 44,6 39,7 44,9 39,8 44,4 

30 43,4 47,8 37,8 45 39,4 45,2 

35 43,4 48,2 39,5 46,2 41,6 46,9 

40 44,6 48,3 39 47,4 42,8 47,8 

45 46,1 49,1 41,4 46,7 46,1 50,3 

50 45,6 49,2 44,1 48,7 44,5 49,2 

55 47,2 50,7 42,9 50 45 49,6 

60 48,5 51,4 43,6 49,7 45,2 50,3 

Tabulka 21: Hodnoty naměřené pro LED žárovku ve ˚C 
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 Naměřené teploty jsou v porovnání s ostatními typy žárovek nejnižší, takže z hlediska 

požární bezpečnosti představují tyto typy žárovek nejmenší riziko. Ze zaznamenaných hodnot 

vyplývá, že povrchová teplota baňky je nižší, než teplota na povrchu její patice. Potvrdilo se 

tedy, že při průchodu elektrického proudu LED diodami, se na teplo přemění jen minimum 

energie. Naopak o to více se zahřívá její patice, kde se nachází elektronické součástky, jako 

třeba kondenzátory nebo transformátor, které usměrňují vstupující napětí. Ty by se mohly 

vlivem nedostatečného odvodu tepla poškodit natolik (např. exploze kondenzátoru), že by 

mohly zapřičinit vznik požáru. 

 

10.6 Vyhodnocení měření 

Zpracování výsledků měření je složitý a tvůrčí proces, proto nelze vymyslet podrobný 

návod měření a pouze dosadit výsledky do vzorců. Každé měření musí být řešeno 

individuálně, i když u konkrétních měření se často používá základních vhodně 

přizpůsobených metod. Při výpočtech se provádí zpravidla mnoho chyb, a když se provádí 

opakování, lze získat značně odlišné výsledky. Pak je stanovení přesnosti pro výpočet velmi 

obtížné. Stanovení chyb měření je nastíněno v Příloze I. Graf zobrazující průběh teplot v čase 

pro jednotlivé typy použitých žárovek je uveden v Příloze L. 

 

10.6.1 Stanovení nejistot měření 

Vznik nejistot měření je ovlivněn řadou faktorů. Jedním z nich jsou samotné 

podmínky v laboratoři. Dále to může být ovlivněno i umístěním samotného panelu 

s instalovanými žárovkami a možností odvodu jimi vyzařovaného tepla do okolí. Při průběhu 

měření není vhodné se kolem měřícího panelu pohybovat, aby nedocházelo ke zbytečnému 

ochlazování povrchu baněk proudícím vzduchem. Dalším faktorem je i umístění samotných 

termočlánků na povrchu žárovky, protože žhnoucí baňka se v závislosti na svém tvaru zahřívá 

na každém místě jinak. Popis způsobu stanovení nejistot měření je popsán v Příloze J.  

Po provedení výpočtu jednotlivých standardních nejistot měření se jednotlivé 

vypočítané nejistoty v každém časovém okamžiku liší. Rozsah těchto nejistot pro jednotlivá 

měření je uveden níže v tabulce. 
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typ žárovky rozsah nejistot 

halogenová 70 W 0,3397 - 1,4941 

halogenová 42 W 0,2561 - 2,6513 

halogenová 18 W 0,2548 - 2,0109 

sklo 0,5899 - 2,4373 
LED 

patice 0,5358 - 0,9788 

sklo 0,4424 - 1,5189 
kom. zářivka 20W 

patice 0,3058 - 0,8080 

sklo 0,2724 - 2,7659 
kom. zářivka 11 W 

patice 0,4791 - 1,3250 

sklo 0,3556 - 4,1595 
kom. zářivka 5 W 

patice 0,4101 -0,6039 

Tabulka 22: Rozsah nejistot pro jednotlivá měření 

 Příklad výpočtu standardní nejistoty naměřených hodnot ve 30. minutě pokusu po  

10 minutových intervalech pro halogenovou žárovku s příkonem 70 W je uveden v Příloze K. 

 

10.6.2 Shrnutí výsledků 

Cílem všech provedených měření bylo zjistit povrchové teploty „nových druhů“ 

žárovek, které by měly v budoucnu ty obyčejné zcela nahradit. Pro své pokusy jsem si zvolila 

kompaktní zářivky, halogenové a LED žárovky, které jsou dnes již běžně k dostání. 

Naměřené hodnoty splnily téměř všechny stanovené předpoklady a během prováděných 

opakování se nijak významně nelišily, což se projevilo i na rozsahu nejistot měření. Výjimkou 

byly pouze kompaktní zářivky s příkonem 5 W, kde se naměřené hodnoty lišily i o více než 

10 ˚C. To bylo s největší pravděpodobností způsobeno odlišným tvarem použitých zářivek.  

 Teploty halogenových žárovek sahaly vysoko přes 100 ˚C. To je způsobeno tím, že se 

svojí konstrukcí a provedením hodně podobají těm obyčejným. Naproti tomu kompaktní 

zářivky a LED žárovky potvrdily tvrzení o tom, že za provozu přemění na teplo jen minimální 

množství elektrické energie a z hlediska dosahovaných povrchových teplot nepředstavují 

téměř žádné riziko. 
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Před samotným začátkem bylo provedeno několik pokusných měření, aby byly 

eliminovány možné nedostatky, které by výrazně ovlivnily výsledné hodnoty. Ty mohly být 

také ovlivněny tvarem samotné žárovky (baňky) a charakterem prostředí (pokojovou teplotu  

a vlhkostí vzduchu, která se v průběhu měření měnila). Ale takovéto ovlivnění můžeme dle 

mého názoru pro účel této práce zanedbat (jednalo by se řádově o desetiny stupňů Celsia).  

 

možné nedostatky: 

→ způsob upevnění termočlánků na povrch žárovky (baňka, patice) 

→ vzájemná vzdálenost žárovek (zahřívání povrchu sálavým teplem) 

→ životnost žárovek 

→ pomalé chladnutí zahřátých žárovek (především u kompaktních zářivek a LED 

žárovek) 

→ časová náročnost měření 
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11 Zářivky 

 Zářivky jsou rtuťové nízkotlaké výbojky, ve kterých se ultrafialové záření výboje ve 

zředěné směsi plynů (inertního plynu a rtuťových par) transformuje vrstvou luminoforu na 

světlo. [12] Na koncích skleněné trubice, která je vakuovaná (tlak uvnitř je asi 400 Pa), jsou 

elektrody pokryté bariem. Z katody, která je rozžhavena asi na 900 ˚C, jsou emitovány 

elektrony směřující k opačně nabité anodě. Jsou urychlovány elektrickým polem. Díky vakuu 

je dráha elektronů dostatečně dlouhá (než narazí do nějakého atomu), aby elektron získal 

potřebnou energii k vyražení dalšího elektronu z atomu. Dochází k lavinovité ionizaci  

a vzniká tzv. doutnavý výboj. Při něm se v zářivce vytváří elektromagnetické vlnění o vlnové 

délce 253 nm (což je ultrafialové záření), které naším okem nezaregistrujeme. Luminofor, 

který přemění ultrafialové záření na viditelné světlo, je nanesen na vnitřních stěnách trubice  

v tenké vrstvičce. Proto je účinnost zářivky podstatně větší než u žárovky.  

 Zářivka dále obsahuje ještě tlumivku (cívka s velkou indukčností) a startér. Startér je 

tvořen doutnavkou a kondenzátorem. Síťové napětí je příliš malé na to, aby zapálilo doutnavý 

výboj v trubici. Postačí však na to, aby tento výboj vznikl právě v doutnavce, která má 

elektrody blíže u sebe. Ty se nedotýkají, je-li zářivka vypnuta. Jedna z elektrod je tvořena 

bimetalovým páskem. Při výboji se obě elektrody ohřívají. Následkem toho se bimetalová 

elektroda začne přibližovat k té pevné, až dojde k vzájemnému dotyku. Obvodem prochází 

značný proud (zkrat), jenž způsobí rozžhavení elektrod v trubici, a dochází tak k emisi 

elektronů ionizujících plynnou náplň. Přitom nastane pokles napětí na startéru a výboj 

zanikne. Když se elektrody doutnavky ochladí, oddálí se. Tím se přeruší elektrický obvod a na 

tlumivce se indukuje napětí, jehož hodnota může dosáhnout na krátkou dobu až 500 V, což je 

postačující k zažehnutí hlavního výboje v samotné trubici. Následně dochází k poklesu napětí 

na hodnotu, která je postačující pro udržení výboje (v tlumivce již nevzniká). Tlumivka pak 

slouží k udržení stálého proudu. Poklesu účinnosti zářivky brání kompenzační kondenzátor 

s vhodnou kapacitou. Zářivky vyráběné v dnešní době již nemají doutnavkový startér, ten je 

ve většině případů nahrazen startérem elektronickým, který vytváří potřebné napětí pro 

zažehnutí hlavního výboje v trubici. 

Běžná lineární zářivka bliká s frekvencí, kterou udává síťové napětí (při střídavém 

napětí to je 50 Hz). Při pohledu na zářivku ho ale nezaregistrujeme. Pokud se však bude 

nějaký předmět či stroj pohybovat se stejnou frekvencí, bude se nám zdát, že stojí. Proto se 

v některých provozech (průmysl) nesmí zářivky používat, aby se předešlo zbytečným úrazům. 

Tento jev se nazývá stroboskopický efekt. 
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Obrázek 23: Těleso lineární zářivky [41] 

 

 Energetická bilance zářivky s příkonem 40 W je velice příznivá, 21 % elektrické 

energie se přemění na světlo, 24,8 % na infračervené záření a 54,2 % na teplo, které je 

odváděno do okolí. Měrný výkon se pohybuje v rozmezí 96 až 106 lm/W podle příkonu. 

Životnost při četnosti spínání 8x za 24 hodin je 8 000 až 12 000 hodin, světelný tok poklesne 

asi na 85 %. [13] 

   

 

Obrázek 24: Průchod proudu nastartovanou zářivkou [42]  
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11.1 Nejčastější příčiny selhání zářivek 

 Jedna z problémových součástek zářivky je startér. Ten je tvořen doutnavkou, v níž 

jsou dvě elektrody, a odrušovacím kondenzátorem, který je ukrytý v pouzdře. Slouží 

k prvotnímu zažehnutí doutnavého výboje, jenž předchází výboji hlavnímu. Pro správnou 

funkci doutnavkového zapalovače musí být kontakty v těsné blízkosti, což znamená, že při 

materiálové únavě bimetalového kontaktu nebo při „slepení“ kontaktů elektrickým obloukem 

zůstává kontakt trvale sepnut a tím je celý systém namáhán podstatně vyšším proudem, který 

zahřívá sériově zapojenou tlumivku, která není na tento proud dimenzována (vinutí tlumivky 

se zahřívá a generovaná energie se nestačí uvolňovat). Při dostatečné kumulaci této tepelné 

energie dochází k zapálení okolních hořlavých materiálů (prach, konstrukční plasty, izolace 

atd.), nebo k poškození mezizávitové izolace vinutí cívky tlumivky. Vzniklým mezizávitovým 

zkratem dochází k dalšímu nárůstu průchozího proudu, a tím i vyššímu úhrnu emitované 

energie schopné zapálit okolní hořlavé materiály. 

 Kondenzátor je pasivní elektronická součástka, která slouží k akumulaci elektrického 

náboje s cílem zvýšit kapacitu obvodu. [18] Kondenzátor tvoří dvě elektrody, mezi nimiž je 

umístěno dielektrikum. Dielektrikum je elektricky izolující látka, ve které se vlivem vnějšího 

elektrického pole vytváří pole opačné polarity. Jeho kvalitu vyjadřuje izolační odpor, čím 

vyšší má hodnotu, tím lepší je izolační účinek. S izolačním odporem souvisí i svodový proud.  

 V tělese zářivky je nejčastěji instalován nepolarizovaný svitkový kondenzátor. 

Elektrody jsou z hliníkové fólie, dielektrikum tvoří kondenzátorový papír, polykarbonát či 

polyetylén. Někdy bývá hliník nahrazen pokovenou fólií (z obou stran). Takovýto 

kondenzátor je označován jako metalizovaný. Toto provedení je odolné proti průrazu 

napěťovými špičkami a po průrazu dochází k obnovení funkčnosti vypálením poškozeného 

místa na fólii. [38] Jeho úkolem je zabránit zkratu mezi fóliemi a zajišťovat minimální 

napěťovou bezpečnost. Protože hliníková fólie obsahuje zbytky atomů cizích prvků, prochází 

kondenzátorem po připojení na jmenovité napětí malý proud, zvaný zbytkový nebo také 

svodový. Kondenzátorový papír včetně elektrod je svinut do válce, z něhož vychází dva 

vývody. Funkce kondenzátoru ovlivňuje také okolní teplota. Při velmi nízkých teplotách se 

snižuje kapacita a zvyšuje vnitřní odpor, při provozu nad dovolenou teplotou dochází  

k prudkému zkrácení životnosti. 
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Obrázek 25: Svitkový kondenzátor [39] 

  

 Při provozu zářivky dochází k postupnému stárnutí dielektrika kondenzátoru, hodnota 

svodového proudu narůstá, a to vede ke zvýšení teploty vlivem vývinu Jouleova tepla. Další 

příčinou ztráty izolační schopnosti a mechanických vlastností dielektrika může být zahřívání 

kondenzátoru při samotném průchodu elektrického proudu. Důsledkem toho může dojít 

k vodivému spojení obou elektrod a následnému zkratu. Ke spojení obou elektrod může dojít 

také při průrazu dielektrika, k němuž dochází v případě nadměrného přetížení (nebo 

opakovaného přetěžování) sítě. Zkrat a následný obloukový výboj způsobují zahřívání v místě 

spojení, které může mít za následek i vznik požáru, pokud teplota vzroste nad teplotu vznícení 

použitých materiálů.  

 Kompenzační kondenzátor naopak kompenzuje jalový výkon (ztráty) zářivky. Jelikož 

tlumivka má induktivní charakter impedance, způsobuje fázový posun proudu a napětí, což 

zvyšuje jalový výkon. Kompenzační kondenzátor tento fázový posun vyrovnává. Převážně se 

skládá z polypropylenové fólie (taví se při teplotě cca 100 ˚C), na které je nanesena vrstva 

kovu, zpravidla hliníku nebo zinku. Podle české technické normy [19] rozlišujeme dva 

základní typy kondenzátorů, typ A a typ B.  

 Kondenzátor typu A byl původně určen do prostředí s nenáročnými podmínkami, kde 

bylo takřka vyloučeno zapálení okolních předmětů. Je přímo vystaven negativním vlivům 

rozvodné sítě, při poruše není od sítě odpojen, dokud je daný výbojový zdroj funkční 

(napájení není přerušeno). Uvnitř kondenzátoru dojde k průrazu mezi dvěma vrstvami 

dielektrika, což způsobí jeho destrukci. Zvyšuje se vývin tepla a dochází k narušení 

plastového pouzdra kondenzátoru. Roztavený polypropylen se dále zahřívá, až se vznítí  

a nastane požár. 
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 Příčin, které vedou ke zničení paralelně připojeného kompenzačního kondenzátoru, je 

mnoho: 

• dlouhotrvající proudové přetížení kondenzátoru, které způsobují především vyšší 

harmonické složky v napájecí síti, to vede k přehřívání vnitřních částí a zkrácení 

životnosti,  

• přetížení sítě způsobuje vysoké pulzní napěťové přetížení kondenzátoru, 

• nelze vyloučit ani vady technologického charakteru, nadměrné teploty, vysokou 

vlhkost vzduchu apod.           [37] 

 

 Příčiny, které vedou ke vzniku požáru (viz výše) je možné odstranit, jestliže odpojíme 

kondenzátor od zdroje napětí. To bychom mohli zajistit použitím kondenzátoru typu B, který 

je však dražší. Zpravidla bývá hermeticky uzavřen, lépe tak odolává vlivům okolního 

prostředí. Obsahuje silnější dielektrikum a mechanickou přetlakovou trhací pojistku, která 

zajistí odpojení kondenzátoru od sítě, sice dojde k jeho znehodnocení, ale zabrání to dalším 

škodám.  

 Další částí, která může zapřičinit vznik požáru, je tlumivka. Její provozní teploty se 

pohybují okolo 80 ˚C. [1] Vodiče navinuté na nosné kostře odděluje vrstva izolace (tvořená 

převážně speciálním lakem). Při provozu svítidla se tyto vodiče průchodem elektrického 

proudu zahřívají, dochází tak k tepelné degradaci použité izolace, která může být takovýmto 

způsobem i natolik poškozena, že dojde k mezizávitovému zkratu.  

 Při špatném styku tělesa svítidla s paticí zářivky může vzniknout elektrický oblouk, 

jenž je silným zdrojem tepla, nebo přechodový odpor při šroubové technologii spojování 

vodičů. Teplo může způsobit tavení některých plastových částí zářivky (jako je startér či 

patice), které pak mohou odkapávat. Při dopadu rozžhavených kapek na snadno zapalitelné 

látky dochází k jejich zapálení a následnému šíření požáru. Příklady požárů způsobené 

zářivkovými svítidly jsou uvedeny v Příloze N. 

 

 

11.2 Příčiny požárů způsobené zářivkami zkoumané v USA 

 Národní asociace protipožární ochrany (dále jen „NFPA“) odhaduje, že v období 2003 

až 2006 bylo 2 800 požárů nebytových staveb zapřičiněno osvětlením. Dále odhaduje, že 

v roce 2006 bylo 5 770 požárů domů spojeno se svítidly, žárovkami nebo svítilnami, které 

měly za následek 76 úmrtí a škody za 181 miliónů dolarů. [4] 
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11.2.1 Magnetické cívky 

 Cívky představují největší nebezpečí. V zářivkových svítidlech vytváří vysoké napětí 

potřebné k nastartování výboje v plynu a následně omezují proud obvodem, jakmile se výboj 

ustálí. Přestože většina nových cívek používaných v dnešní době je elektronická, stále existují 

miliony magnetických cívek, které najdeme zejména ve svítidlech, kde jsou starší trubice T12 

o průměru 3,81 cm. V Evropě se ale stále používají i při výrobě nových zářivek.       

 Magnetické cívky vytváří za provozu značné množství tepla. V Severní Americe jsou 

cívky vyráběné pro nová svítidla (od roku 1968), a všechny cívky vyráběné od roku 1984, 

vybavovány automatickými tepelnými chrániči, které výrazně snižují riziko vzniku požáru 

způsobené přehříváním cívek. [4] Pokud chránič nezabrání přehřátí nebo pokud její kontakty 

zůstanou sepnuté, může zahřívání pokračovat. Za ideálních podmínek může teplota dosáhnout 

takové hodnoty, při které mohou být zapáleny hořlavé materiály nacházející se nad svítidlem 

(jako např. stropní podhledy nebo tepelná izolace). Roztavený kov a hořící plyny (vypařující 

se z vyplňující směsi) unikající z krytu svítidla mohou mít také dostatek energie k tomu, aby 

zapálily hořlavé materiály nacházející se v blízkosti svítidla. Statistika NFPA (z let 2003 - 

2006) ukazuje, že 26 % požárů nebytových staveb způsobených osvětlením, připadají právě 

na zářivky nebo její části. Teplo vzniká taktéž při zkratu ve vinutí cívky.  

 Vnitřek kovového pouzdra tlumivky je vyplněn speciální sloučeninou, která zabraňuje 

průniku vlhkosti a funguje jako chladič. Problémy nastanou v případě, když dojde ke zvýšení 

teploty, to způsobí tavení této směsi a její vytékání. Pokud výplň zmizí, začnou se závity 

přehřívat. Dochází k tepelnému namáhání izolace vodičů. Při jejím porušení dojde ke zkratu 

nebo ke vzniku jiskření. Nejsnáze dojde k zapálení, když je tlumivka namontována přímo na 

kovovém krytu svítidla, jenž je přidělaný na hořlavém stropě. Byl zaznamenán také případ, 

kdy došlo k explozi par nahromaděných při nadměrném zahřívání výplně tlumivky.  

 Startér je malé válcovité zařízení, jehož hlavní aktivní částí je skleněná baňka 

obsahující bimetalické kontakty. Do baňky jsou přivedeny drobné vodiče. Při hledání příčiny 

konkrétního požáru bylo zjištěno, že byly příliš ostře zahnuté, což vedlo k jejich poškození. 

Drát se v místě ohybu zahříval. V důsledku toho došlo k zapálení termoplastické součásti 

startéru. Hořící materiál odpadával na svítící trubici, která začala také hořet. Těmto typům 

požárů se lze vyhnout použitím řádně vyrobených startérů, kde vodivé dráty nemají ostré 

ohyby. 

 Další nebezpečí představuje uvolňování tepla od pružinových kontaktů v objímce. Při 

laboratorním zkoumání se zjistilo, že v některých typech objímek není pružina (po určité 
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době) v kontaktu se svorkou světla. Na první pohled se však zdá, že svítidlo funguje 

normálně. Je to způsobeno elektrickým obloukem, který se mezi kontakty vytvoří. Ten pak 

způsobuje namáhání izolačního materiálu těla objímky provázené změnou barvy a vývinem 

kouře. K přehřívání může dojít i při nesprávném zapojení.  

 Některé starší cívky mohou mít počáteční (startovací) napětí v rozmezí 700 - 900 V, 

které se poté sníží na 400 V. Novější zařízení, pracující při nižších napětích, jsou navrženy 

tak, aby pracovaly nepřetržitě při více než 40 ˚C (100 ˚F), ale skutečná teplota může být 

mnohem vyšší. [4] Staré cívky neměly tepelnou ochranu. Nověji vyrobené jednotky obsahují 

proti tepelnému přetížení spínač, který je určen k vypnutí spotřebiče v případě překročení 

nastavené teploty. Tyto tepelné chrániče jsou obvykle navrženy tak, aby se otevřely při teplotě 

110 ± 5 ˚C (230 ˚F).  

 

11.2.2 Elektronické cívky 

 Při provozu elektronických tlumivek vznikají výrazně nižší teploty než u jejich 

magnetických protějšků. Zpravidla jsou jištěny vnitřně, nebo jsou vnitřně tepelně chráněny. 

Díky používání těchto tlumivek je vznik požáru extrémně vzácný.  

 Elektronické tlumivky s okamžitým startem používají vysoké napětí (5 až 600 V) 

k zažehnutí výboje v trubici. [4] Pokud je trubice vložena nesprávně, může v důsledku 

vysokého napětí vzniknout jiskření mezi trubicí a kontaktem objímky. Při delší existenci 

elektrického oblouku se vyvinou extrémně vysoké teploty. Ty mohou vést k degradaci 

hořlavého materiálu objímky, případně k jeho vznícení, ale také k tání mosazných kontaktů. 

Protože trubice v krytu svítidla může zůstat rozsvícená i při probíhajícím jiskření, k němuž 

dochází v objímce, může přehřívání (případně zapalování) pokračovat do té doby, než si 

uživatelé tohoto problému všimnou.  
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12 Bezpečnostní opatření při používání svítidel 

 Při provozu světelných zdrojů dochází k vývinu tepla, i když v některých případech 

lze množství uvolněného tepla téměř zanedbat (LED žárovky). Rizikům, která mohou vyvolat 

vznik požáru, lze snadno předejít např. správnou instalací a provozem osvětlovacích soustav 

anebo používáním schválených typů svítidel.  

 Jak již bylo zmíněno, část elektrické energie se přemění na teplo, které většinou nelze 

opomenout ani u moderních výrobků z dnešní doby. Toto tvrzení lze doložit na základě 

statistik zpracovávaných MV - Generálním ředitelstvím HZS ČR.  

 Pro použití a instalaci svítidel má velký význam správné stanovení vnějších vlivů 

podle [20]. Jedná se především o podkladové materiály, obložení i materiálové provedení 

svítidel, stínidel a ochranných krytů. Všechny takovéto výrobky musí splňovat požadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem [17]. Konstrukce svítidla musí zabránit vypadnutí 

žárovky nebo jiného světelného zdroje a horkých částí ze svítidla. Zařízení musí být 

používána k účelu, ke kterému jsou určena, aby byla zajištěna odpovídající úroveň 

bezpečnosti. [21] Stejně tak musí uživatel dodržovat údaje a pokyny uvedené na konkrétním 

výrobku (jedná se především o dodržení dovoleného příkonu a provozního napětí).  

 Existují také předpisy, jako je např. [22], které upravují zásady dodržování podmínek 

bezpečnosti při používání svítidel v rizikových prostorách. Tato norma udává způsob 

provedení instalací v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných 

vlastností zpracovávaných nebo skladovaných materiálů, jakými jsou výroba, zpracování, 

skladování hořlavých materiálů včetně hromadění prachu, např. ve stodolách, v továrnách na 

zpracování dřeva, papírnách, textilních továrnách apod. Dále se vztahuje na místa, kde se 

vyskytují hořlavé hmoty ve stavebních konstrukcích. V prostorách, kde se vyskytuje hořlavý 

prach, musí všechny části krytů a zařízení mít takovou konstrukci, která zabrání jeho 

usazování v nebezpečném množství na těchto částech. Jejich povrchová teplota nesmí 

překročit stanovenou hranici, a to ani v případě poruchy. Krytí stanovené jako ochrana proti 

prachu je označeno IP5x.  

nejvyšší dovolené teploty svítidel jsou:  

– za normálních podmínek 90 ˚C 

– za poruchových podmínek 115 ˚C 
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U svítidel bez údajů výrobce musejí být bodová svítidla a úzkoúhlé světlomety umístěny od 

zápalných materiálů ve vzdálenosti:  

– do 100 W 0,5 m 

– od 100 do 300 W 0,8 m 

– od 300 do 500 W 1 m                      [29] 

 
 Požadavky na bezpečný provoz upravuje také [23]. Povrchová teplota žárovek je 

schopna iniciovat požár velké části hořlavých a snadno zápalných materiálů. Ze statistik je 

možné jmenovat např. instalaci svítidel do nábytku, do stropních podhledů ze dřeva a různých 

plastů, a dále používání amatérských dekorativních stínidel z hořlavých látek. Samostatnou 

kapitolu z hlediska požárního nebezpečí představují svítidla s halogenovými žárovkami na 

malé napětí. [29] 

 Další technický předpis [24] se týká zemědělských objektů a problematiky osvětlování 

míst, kde se nachází např. seno nebo organický prach (drůbežárny). Zde je uveden požadavek 

na signalizaci zapnutého stavu, když nelze z místa, kde je vypínač, okamžitě rozeznat stav 

svítidla. Obdobná ustanovení platí i pro prozatímní zařízení na výstavách a poutích upravená 

v [25]. Tento předpis zakazuje obalování svítidel nebo žárovek hořlavými látkami nebo jejich 

umísťování v blízkosti dekorací.  

Při montáži svítidla na nebo do hořlavé hmoty se musí dodržet podmínka, aby na 

místě vzájemného styku nebyla teplota vyšší než 80 ˚C. Svítidla jsou často nainstalována na 

dřevěné obklady, plastové podhledy, dřevotřískové desky (nábytek), odlehčené příčky, duté 

stěny a jiné prvky stavebnicového charakteru, i když vypadají po konečné úpravě jako zděné 

stěny, ve skutečnosti tvoří jejich základ hořlavé hmoty. Svítidlo by mělo mít příslušné 

označení, ze kterého by bylo patrné, na jaký podkladový materiál může být namontováno. 

Jinak je nutné použít ochranná opatření, jako např. vytvoření vzduchové mezery alespoň  

20 mm nebo místo toho použít tepelně izolační podložku.  
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Závěr 

  Dnešní uspěchaná doba nás nutí vymýšlet stále nové a nové věci. Výjimkou nejsou 

ani umělé zdroje světla. Cílem každého vynálezce je objevit co nejúspornější, ale zároveň 

nejlevnější produkt, který by oslovil co nejvíce lidí. Ne vždy to však musí být šťastné řešení 

problému s osvětlením. Trh je plný výrobků, které nejsou v žádném případě úsporné, jak se  

o nich tvrdí, a v některých případech ani bezpečné. A pro odběratele navíc nemusí ani být 

cenově dostupnou záležitostí (jako např. obyčejné žárovky). To, co se ušetří na spotřebě 

elektrické energie, je mnohdy často vykoupeno krátkou životností a někdy i přítomností 

zdraví škodlivých látek, což si většina z nás ani neuvědomuje. Tato práce je zaměřena na 

posouzení alternativních náhrad za obyčejné žárovky z hlediska požární bezpečnosti, které 

jsou nyní k dostání na našem trhu. 

 První část této diplomové práce ukazuje na dosud známé údaje o světelných zdrojích, 

o jejich konstrukci a také je zde stručně popsán princip jejich funkce, ale zjištěná data byla 

vzhledem k dnešními sortimentu nabízených výrobků neúplná. Rovněž se zaměřuje na 

bezpečnost těchto zdrojů světla a možná rizika spojená s jejich užíváním. Cílem této práce 

bylo rozšířit chybějící údaje o umělých světelných zdrojích a vzájemně je porovnat.  

 Závady na elektroinstalaci a požáry způsobené elektrickým osvětlením, vyplývající ze 

statistik HZS ČR, jasně ukazují, že je třeba se jimi stále zabývat, jejich počet není 

zanedbatelný. Přínos práce tkví v přípravě, realizaci a vyhodnocení vlastního měření, které 

mělo za cíl popsat průběh zahřívání vybraných světelných zdrojů. Jejich povrchové teploty se 

doposud  ještě nikdo změřit nepokusil. Závěrečná část je zaměřena na problémy spojené  

s používáním zářivkových svítidel. 

 U zářivek není problematická povrchová teplota (jako u žárovek), ale jejich 

konstrukční části jako takové. Z hlediska nebezpečí vzniku požáru představují významné 

riziko. Nejčastější příčinou vzniku požáru bývá technická závada na jednotlivých 

komponentech (jedná se zejména o tlumivky a kondenzátory). Ale svítit se musí, takže by 

bylo vhodné předejít vzniku požáru např. tím, že by se vymyslela vhodná konstrukční úprava 

tělesa zářivky, na výrobu ochranných krytů by se mohly používat materiály třídy reakce na 

oheň A1 nebo A2, a které by při požáru neodkapávaly a neodpadávaly, a také by bylo vhodné 

sledovat a lépe kontrolovat původ a kvalitu používaných kondenzátorů a tlumivek.  

 Tato diplomová práce měla poukázat na problematiku vybraných světelných zdrojů 

z hlediska požární bezpečnosti. Součástí byla i praktická část, která spočívala v měření 

povrchových teplot vybraných druhů žárovek. Mým záměrem bylo srovnat tyto naměřené 
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teploty s teplotami obyčejných žárovek a na základě toho vyvodit, jestli jsou tyto hodnoty 

z hlediska možnosti iniciace požáru nebezpečné či nikoliv.   

 Do budoucna by jistě nebylo špatné provést další měření, která by spočívala ve 

zjišťování povrchových teplot žárovek umístěných i v jiných polohách než jen ve svislé, jak 

tomu bylo i v této práci, a zároveň by bylo vhodné zkusit zakrytí povrchu žárovek i dalšími 

materiály (které by zamezovaly odvodu vznikajícího tepla) a poukázat tak na možná 

nebezpečí, která by mohla nastat i v praxi. 
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