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Příloha A: Parametry běžných žárovek  

  

 Energetická účinnost přeměny elektrické energie na světlo je u vakuových žárovek cca 

7 %, u žárovek plněných plynem cca 10 %. Vztáhne - li se tento parametr na citlivost lidského 

oka, to znamená, že se vypočítá světelná účinnost uvedené přeměny přiváděné energie, 

dosáhneme hodnoty ještě nižší…u vakuových žárovek 1,5 až 2 %, u žárovek naplněných 

plynem to je 3 až 4 %. Zbývající energie se spotřebuje neproduktivně a je nutné ji považovat 

za ztrátovou. Měrný výkon žárovky lze zvýšit zvýšením teploty vlákna, při nárůstu teploty 

zároveň narůstá rychlost vypařování wolframu, který se pak usazuje na vnitřní straně baňky. 

Teoreticky by bylo možné dosáhnout hodnoty 50 lm/W, která by ale odpovídala teplotě tání 

wolframu, což by znamenalo nulový život žárovky. Při vyšší teplotě se zkracuje život vlákna 

a baňka se intenzivněji začerňuje, přičemž se snižuje i světelný tok. Pokles ke konci života 

dosahuje 20 až 25 %.  

 Závislost mezi teplotou vlákna a napájecím napětí je potřeba brát v úvahu při výběru 

vhodného typu žárovky podle konkrétního napětí sítě. Např. při běžném přepětí (což bývá cca 

10 % jmenovité hodnoty napětí) se sice zvýší měrný výkon asi o 25 %, ale zato se zkrátí život 

žárovky, a to až o 75 %. Proto je vhodné používat žárovky se jmenovitým napětím např.  

240 V, které jsou běžně k dostání. Menší napětí životnost výrazně prodlužuje, avšak na úkor 

měrného výkonu. Tento provoz je tak ještě méně hospodárný. Určitého zlepšení účinnosti 

žárovky můžeme dosáhnout výměnou plynné náplně, kdy argon nahradíme kryptonem. 

Krypton má totiž nižší tepelnou vodivost, čímž omezuje tepelné ztráty a vlivem větší 

molekulové hmotnosti snižuje rychlost vypařování vlákna. Při stejné životnosti tak docílíme 

vyšší teploty vlákna, takže světelný tok takovéto žárovky v porovnání s žárovkou s argonovou 

náplní je v závislosti na příkonu vyšší o 4 až 9 %. Jenže cena kryptonu je oproti argonu 

mnohem vyšší, proto je použití tohoto plynu omezeno jenom na žárovky s opalizovanou 

baňkou, které mají měkké difúzní světlo vhodné pro dekorační účely. Cena této žárovky je 

vyšší.    

 Sortiment je v dnešní době velice obsáhlý, najdeme zde tisíce různých typů. Pro 

informaci uvedu pouze hlavní parametry základní příkonové řady obyčejných žárovek pro 

všeobecné osvětlení. Tato je přísně normalizována jak z hlediska geometrických, tak  

i elektrických a světelně - technických parametrů. Jsou konstruovány na jmenovité napětí 120, 

220, 230 a 240 V a jejich jmenovitá životnost je 1 000 hodin. Žárovky o příkonu 15 až 100 W 
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mají jednotný tvar a rozměry (průměr baňky je 60 mm, celková délka 105 mm), jsou naplněny 

směsí argonu a dusíku a jejich vlákno je dvojitě svinuté do šroubovice. Se stejnými 

geometrickými parametry jsou vyráběny i žárovky s životností 2 500 a 5 000 h, které se liší 

světelným tokem. Tyto se používají v osvětlovacích soustavách, ke kterým je ztížený přístup.  

 I když to tak na první pohled vůbec nevypadá, dochází i u obyčejných žárovek 

k trvalému vývoji, kdy dochází především ke zlevnění výroby, snižování počtu zmetků, 

v úspoře surovin a náhradě některých materiálů za spolehlivější či ekologicky přijatelnější. 

Celý proces má za výsledek spolehlivější a kvalitnější výrobek s dlouhodobě stabilní cenou.    
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Příloha B: Výhody a nevýhody běžně dostupných typů 

žárovek 

 

1) Obyčejné žárovky 

výhody: 

 vhodný tvar, jednoduchá konstrukce, malá hmotnost a rozměry 

 spojité spektrum vyzařovaného světla, charakterizovaného teplotou chromatičnosti 

2 700 až 2 900 K 

 vynikající podání barev osvětlovaných těles 

 okamžitý start bez blikání, stabilní svícení bez míhání (což je zapřičiněno dostatečně 

velkou tepelnou setrvačností vlákna) 

 téměř okamžité ustálení světelného toku po připojení napětí 

 možnost konstruovat žárovky pro velký rozsah napájecího napětí (od desetin po 

několika set voltů) 

 možnost přímého napájení z elektrorozvodné sítě bez nutnosti použít předřadné 

obvody 

 široký interval přípustných provozních teplot, při zanedbatelném vlivu teploty okolí na 

parametry žárovky  

 jednoduchý provoz a většinou snadná výměna vadných žárovek 

 libovolná poloha svícení 

 téměř nulová úroveň ultrafialového záření 

 hromadná výroba polotovarů (baněk, vláken, patic,…) i vlastních žárovek 

 vysoký stupeň automatizace výroby (nejvýkonnější stoje mají kapacitu až jeden milion 

baněk denně) 
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 snadná likvidace vadných kusů (neobsahují žádné zdraví škodlivé látky) 

 

nevýhody: 

 malý měrný výkon 

 relativně krátký život (1 000 h) 

 velký pokles světelného toku v průběhu života 

 výrazná závislost parametrů žárovek na napájecím napětí (především životnost) 

 

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

světelný tok (lm) 90 230 430 730 960 1 380 2 220 3 150 

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

Tabulka 1: Parametry obyčejných žárovek při jmenovitém napětí 230 V [12] 

 

2) Kompaktní zářivky 

výhody: 

∗ životnost 6 až 15 tisíc hodin 

∗ úspora elektrické energie až 80 % 

∗ potlačení stroboskopického jevu 

∗ okamžitý start 

∗ měrný výkon se pohybuje v rozmezí od 50 lm/W do 80 lm/W 

∗ teplota chromatičnosti je od 2 700 K (což odpovídá klasické žárovce) až po 6 500 K 
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nevýhody: 

∗ pomalý náběh na plný světelný výkon 

∗ rozměry (při instalaci do starších typů svítidel)  

∗ cena  

∗ při zvýšené teplotě okolí v kombinaci s nevýhodnou polohou při svícení (paticí dolů) může 

dojít ke snížení měrného výkonu až o 20 % 

∗ pracovní rozsah teplot, kdy je světelný tok konstantní, je od + 5 do + 65 ˚C 

∗ obsahují rtuť, která je nebezpečná jak pro zdraví člověka, tak i pro životní prostředí 

 

3) LED žárovky 

výhody: 

 vysoká účinnost - v současné době až 12 - ti násobek oproti klasickým vláknovým 

žárovkám 

 velmi dlouhá životnost 50 000 - 100 000 hodin (klasická žárovka jen 1 000 hodin) 

 vysoká mechanická odolnost vůči otřesům, nárazům, vibracím 

 nízká povrchová teplota  

 možnost častého zapínání a vypínání 

 okamžité rozsvícení do plného výkonu 

 

nevýhody: 

 vyšší pořizovací náklady 

 světlo z bílých LED diod může zkreslovat barvy 

 jejich výkonnost hodně závisí na teplotě okolního prostředí 
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Příloha C: Hodnoty teplot naměřené v Polsku 

 

maximální teplota žárovky (˚C) 
příkon žárovky (W) 

NESTÍNENÉ STÍNĚNÉ IZOLAČNÍM MATERIÁLEM 

25 95 152 

40 170 230 

60 195 276 

75 230 332 

100 272 378 

150 295 392 

200 337 450 

Tabulka 2: Teploty naměřené na povrchu žárovek [7] 
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Příloha D: Experimenty prováděné v USA 

  

 Při jednom z prováděných experimentů byla do novinového papíru uložena 60W 

žárovka přičemž se zkoumalo, jestli dojde k jeho iniciaci. Papír byl zapálen během 10 minut  

a 5 vteřin. Při dalším experimentu byla 75W žárovka zahrabána do pilin (s neznámou 

vlhkostí). Vývin kouře byl zpozorován už po 373 sekundách, plameny byly pozorovány ve 

28. minutě zkoušky. Další test zkoumal, zda 150W žárovka způsobí zapálení polyuretanové 

pěny spočívající na jejím povrchu. Po dobu trvání pokusu (30 minut) se tak nestalo, zřejmě 

kvůli malému vzájemnému kontaktu. Ale 100W žárovka položená přímo do takovéto pěny 

způsobila její zapálení po přibližně dvou hodinách. Testovací panel je znázorněn na obrázku 

č. 1.  

 

Obrázek 1: Test panel from lamp ignition [3] 

 Rozbitím jakékoli svítící žárovky i takové, která pracuje s nízkým napětím a má malý 

příkon, vytváří dva další zdroje možného zapálení: vlákno a elektrický oblouk. Provozní 

teplota wolframového vlákna je cca 1500 ˚C (2700 ˚F). Vlákno začne hořet, jakmile bude  

v kontaktu se vzduchem. Může se zde vytvořit i elektrický oblouk. Vlákno se sice začne 

ochlazovat ihned poté, co je obvod přerušen, ale i přesto může být jeho teplota dostatečně 

vysoká, aby mohla způsobit iniciaci hořlavých par nebo plynů přítomných v daném prostředí.  

 V sedmdesátých letech byla v bytech běžně používána zapuštěná stropní svítidla  

z obyčejného plechu. Podkroví bylo v této době často zaizolováno levným celulózním 

izolačním materiálem. Takovéto provedení tedy často vyvolávalo potenciální nebezpečí 

vzniku požáru. Aby k jeho vzniku vůbec nedošlo, bylo potřeba přijmout určitá opatření, a to 
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buď vytvořit vzduchovou mezeru mezi svítidlem a izolací, nebo použít svítidlo dvouplášťové, 

případně svítidlo oddělit nehořlavou izolací (tzn. snížit tepelné vyzařování z jeho povrchu). 

Nebezpečí vzniku požáru se zvýší, pokud je svítidlo zakryté nebo se použije žárovka s větším 

příkonem, než je povoleno. Studie Oak Ridge National Laboratory dokumentují nárůst teploty 

pro různé způsoby zakrývání. Při testování zapuštěných stropních svítidel se prokázalo, že 

použití obyčejné žárovky představuje mnohem větší nebezpečí ve srovnání s žárovkou 

reflektorovou. Reflektorová žárovka vyzařuje téměř veškerou tepelnou energii směrem od 

stropu, kde je právě možnost iniciace hořlavé izolace nejvyšší. Hlavní příčinou požáru je 

většinou neodborná montáž svítidla. 

 Nebezpečí bylo odhaleno i při použití svítidel, která nebyla zapuštěna do stropu. 

Studie provedené ve vědecké laboratoři NIST (National Institute of Standards and 

Technology) ukázaly, že přidáním byť minimální vrstvy tepelné izolace do místa přidělání 

dvou či více žárovek, způsobilo nárůst teploty vodičů nad dovolenou hodnotu (60 ˚C). Vyšší 

teploty mohou zapřičinit tepelnou degradaci izolace vodičů a následný zkrat.  

 Poškození objímek žárovek je především způsobeno tepelným účinkem, jenž vzniká 

při kontaktu hliníkové obálky s mosazným poutkem, kterým protéká proud. Mezi kolíky 

dochází kvůli přítomnosti vlhkosti ke vzniku elektrického oblouku. Některé velké objímky 

mají odpružené kontakty obsahující pružinu, kterou prochází proud. Příčinou vzniku požárů 

bylo ve většině případů uvolněné teplo právě z takovýchto pružin. Stárnutí a tepelné 

namáhání může mít za následek špatný kontakt v objímce. Může dojít k jiskření, které 

způsobuje degradaci objímky, zatímco světlo zůstane svítit. V jiné situaci může být nesprávná 

rozteč nebo nesprávná montáž objímky ke krytu svítidla příčinou snížení přítlačné síly  

v objímce, což vede k jejímu přehřívání a následnému poškození. 
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Příloha E: Další experimenty s halogenovými žárovkami 

prováděné na území USA 

  

 Místní báňský úřad v minulosti přezkoumal možnost zapálení směsi metanu se 

vzduchem při rozbití baňky žárovky. Vznícení dané směsi záviselo na několika faktorech: 

• na způsobu porušení skla 

• na průměru vlákna 

• na dodávce elektrické energie 

• na typu žárovky 

• na typu vlákna (zdali je wolframové nebo uhlíkové) 

 V některých případech došlo při rozbití baňky k mechanickému poškození vlákna. 

Menší poškození nastalo, když byl v baňce vytvořen pouze otvor a nedošlo k její destrukci. 

Vyšší pravděpodobnost zapálení plynné směsi byla spojena s vlákny, které se tak snadno 

nepoškodily.  

 Možnost iniciace rostla úměrně s příkonem žárovky. Hlavním faktorem, který ovlivnil 

iniciaci směsi, byl průměr vlákna. Pro dráty s velikostí 0,17 mm nebo větší, byla zjištěna 

vysoká pravděpodobnost iniciace požáru (výbuchu), pro dráty o velikosti 0,15 mm byla 

naopak velmi nízká.  

 V dalších studiích byly testy prováděny pouze s malými žárovkami používanými  

v dolech. Baňka byla přerušena ještě před samotnou zkouškou. U svítidel s příkonem 3 - 6 W 

bylo zjištěno, že jsou schopna zapálit jak směs metanu se vzduchem, tak směs uhelného 

prachu se vzduchem, stejné to bylo u žárovek s příkonem 0,95 - 1,8 W. Ale žárovky  

s příkonem 0,75 W nebo menším zkoumané směsi nezapálily. Podobné studie při použití 

výkonnějších žárovek nejsou k dispozici.  

 Dále bylo testováno, jaký vliv bude mít usazený prach na povrchu baňky, stejně jako 

na povrchu ochranného stínidla, na zvýšení teploty. V jedné sadě testů bylo naměřeno zvýšení 

teploty na povrchu stínidla 150W žárovky v rozmezí 22 - 34 ˚C a ve volném prostoru cca  
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o 130 ˚C. [4] V Morse testovali možnost iniciace oblaku prachu (blíže neurčeného typu)  

s částicemi malého průměru (do 74 µm). Zjistili, že i kontrolka s příkonem 6 W je schopná 

zapřičinit výbuch prachovzduchové směsi, jakož i ostatní svítidla s vyšším příkonem.  

 Dále byla testována žárovka s příkonem 250 W, zdali by mohla zapálit různé hořlavé 

materiály umístěné v její blízkosti. Při umístění dřevěného prvku ve vzdálenosti 50 - 130 mm 

došlo k jeho zuhelnatění, plamenné hoření však nenastalo. Podobná situace se opakovala při 

pokusu se slámou. Ale např. bavlněný ručník umístěný ve vzdálenosti 50 mm se vznítil již ve 

třetí minutě, zatímco když byl umístěn ve vzdálenosti 130 mm, došlo k jeho zapálení ve čtvrté 

minutě. Rozdíl byl zaznamenán i při použití barevné a čiré žárovky, kdy při použití zabarvené 

došlo k zapálení vzorku mnohem dříve, než když byla použita žárovka čirá.  

 Ve statistické studii zpracované CPSC (The U. S. Consumer Product Safety 

Commission) bylo zaznamenáno 277 událostí během let 1992 - 1997, které zapřičinily 

halogenové žárovky. [4] Jednalo se o: 

• požáry způsobené vznícením blízkých předmětů…29 % 

• požáry způsobené explozí žárovky…19 % 

• elektrický zkrat…15 % 

• požáry způsobené převrácením lampy…12 % 

• exploze žárovky, ale k požáru nedošlo…3 % 

• ostatní…22 % 

 CPSC zaznamenala při laboratorních studiích na povrchu 500W halogenové žárovky 

teplotu 611 ˚C, při použití 300W žárovky teplotu 585 ˚C a 602 ˚C pro svítidlo, kde byla 

umístěna 250W žárovka. Na povrchu 150W žárovky naměřili teplotu 284 ˚C a u 100W 

teplotu 224 ˚C. Některé zdroje uvedly, že na baňce některých halogenových žárovek může být 

dosaženo mnohem vyšších teplot (až 900 ˚C).  

 CPSC prováděla též testy s použitím nejrůznějších froté materiálů a látek, které byly 

umístěny přímo na povrchu nebo v blízkosti zkoumaných žárovek. Došli k závěru, že pokud 

bude 300W žárovka zakryta doplňkovým krytem, může být vznícení hořlavých materiálů 

téměř ve všech případech vyloučeno. Jejich studie obsahuje také výsledky měření teplot 

dosažených na zdi a stropě pokrytého lepenkou při použití 300W žárovky umístěné ve 



Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení 

3 
Kamila Netolická 

vzdálenosti 229 mm od těchto konstrukcí. Na zdi byla naměřena teplota 88 ˚C, u stropu 70 ˚C. 

K zapálení nedošlo. Ale nejméně jedenkrát byl zaznamenán požár způsobený od takto 

umístěné žárovky. Příčinou bylo vznícení textilie umístěné příliš blízko halogenové žárovky.  

 Dále byly uskutečněny pokusy, při kterých se na povrch 300W žárovky pokládaly 

proužky papíru. K jejich vznícení došlo během několika sekund. Pokud byl papír na žárovku 

umístěn před jejím zapnutím, začal hořet až ve druhé minutě. K plamennému hoření však 

nedocházelo pokaždé, někdy papír pouze žhnul. Přesná poloha vzorku na povrchu ale nebyla 

specifikována. 

 Jsou známy také případy, kdy halogenové žárovky explodují. Horké úlomky pak 

mohou způsobit zapálení lůžkovin nebo koberců. Záleží ale na tom, jestli se žárovka rozbije 

ihned po zapnutí nebo až po delším provozu. Při používání žárovek s takto vysokým 

příkonem musí být dodržována jistá opatření, která by měla zabránit jejich kontaktu  

s hořlavou látkou (např. používáním mechanických krytů). 
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Příloha F: Měření teplot termokamerou a bezkontaktním 

teploměrem 

 

 Cílem tohoto měření bylo změřit povrchovou teplotu svítící žárovky pomocí 

termokamery a bezkontaktního teploměru. Pro svá měření jsem zvolila halogenové žárovky 

s příkony 18, 42 a 70 W, obyčejné žárovky s příkony 40, 60 a 100 W a dále kompaktní 

zářivky s příkony 5 a 11 W, ty se během pokusů, kdy byla teplota snímána pomocí 

termočlánků, zahřívaly nejvíce.  

 Průběh měření spočíval v tom, že se do keramické objímky našroubovala zkoumaná 

žárovka, na kterou se předem nalepil speciální štítek s konkrétní hodnotou emisivity ε (jak je 

vidět na obrázku č. 1). Tato hodnota se pak nastavila jak do termokamery, tak  

i bezkontaktního teploměru, z důvodu upřesnění snímaných hodnot. Když bylo vše 

připravené, zapnula se termokamera a poté se zmáčklo tlačítko, které provedlo zaostření 

objektivu na sledovaný předmět. Po zapnutí elektrického obvodu bylo možné sledovat na 

monitoru kamery, jak se v průběhu času postupně mění povrchová teplota. Termokamera 

snímala teplotu na dvou místech, která jsou vyznačena na obrázku níže.   

 Bezkontaktní teploměr se použil vždy na konci pokusu, kdy se již teplota měřené 

žárovky nezvyšovala. Když se pomocný laserový paprsek, který se aktivoval zmáčknutím 

tlačítka na přístroji, nasměroval na střed štítku, na displeji se zobrazila aktuální povrchová 

teplota. Průběh zahřívání kompaktní zářivky s příkonem 5 W je znázorněn na obrázkách č. 2  

a 3.  

 
Obrázek 2: Body, kde byla snímána teplota (střed a okraj štítku) 
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Obrázek 3: Průběh postupného zahřívání kompaktní zářivky (počátek - vlevo nahoře) 

 

 

měřící sestava: 

 radimetrická termokamera ThermoPro TM TP8 

 bezkontaktní infrateploměr Testo 845 

 laboratorní zdroj napětí DIAMETRAL AC250K2D-S 

 ThermaSpot (samolepící štítek pro úpravu povrchu před bezkontaktním měřením 

teploty) 

 ε = 0,96 
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Obrázek 4: Zahřívání kompaktní zářivky s příkonem 5 W (maximální teplota - vpravo dole) 

 

  Následující tabulka uvádí hodnoty, které byly získány měřením pomocí termokamery 

a bezkontaktního teploměru. Tyto hodnoty jsou jen orientační. Ve srovnání s hodnotami 

naměřenými pomocí termočlánků se lišily cca o 10 ˚C a více (viz okraj štítku).   

 

termokamera 
typ žárovky 

střed štítku okraj štítku 
bezkontaktní teploměr 

halogenová 70 W 144,5 151,6 163,3 

halogenová 42 W 103 104 111,7 

halogenová 18 W 96,6 106,4 89,7 

úsporná zářivka 11 W 65,8 70,2 72,6 

úsporná zářivka 5 W 63,5 68,2 68,1 

žárovka 40 W 98,8 146,8 97,2 

žárovka 60 W 126,6 153,2 141,3 

žárovka 100 W 127,6 176,6 160,4 

Tabulka 3: Naměřené hodnoty ve ˚C 
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 Výsledky měření teplot pomocí bezkontaktního teploměru byly hodně nepřesné, neboť 

byl problém zaměřit laserový paprsek přesně na střed speciálního štítku a zároveň ho tam 

udržet, aby bylo možné zaznamenat aktuální teplotu na tomto místě. V porovnání s hodnotami 

získanými pomocí termokamery se některé výsledky celkem hodně lišily (viz tabulka č. 1).  
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Příloha G: Povrchové teploty na spodní části skleněné 

baňky halogenových žárovek 

  

 Následující tabulka uvádí teploty naměřené na spodní části baňky halogenových 

žárovek (s příkony 70, 42 a 18 W), místo kde byla teplota snímána, je zobrazeno na obrázku 

níže.  

 

Obrázek 5: Poloha žárovky, měřený bod 

 

1 2 3 
čas (min)/ pokus 

70W 42W 18W 70W 42W 18W 70W 42W 18W 

1 23,7 25,2 25,1 24 25 25,3 24,6 24,7 24,7 

2 41,8 36,1 30,8 44 38,4 32,8 46,4 42,5 30,9 

3 52,2 41,8 34,1 53,3 43,5 36,6 54,6 47,2 34,7 

4 59,3 46,7 36,6 58,7 46,8 39,6 60,4 50,6 37,6 

5 63,1 50,4 38,7 62,4 49,3 42,1 62,8 52,1 39,9 

6 66 53,9 40,7 65,6 51,1 43,3 66,6 54,2 40,8 

7 66,9 54,6 41,5 67,2 52,5 44 68 56,7 42,1 

8 68 55,7 41,9 68,2 53,5 45,2 68,4 56,2 41,9 

9 68,8 56,1 41,9 68,4 53,7 46,1 70,5 57 42,7 

10 68,7 56,6 42,8 69,2 54,1 46,8 70,2 57,9 43,2 

15 70,2 57,9 45,2 69,9 56,6 47,8 69,4 58,7 45,5 

20 71,4 58,8 44,7 70,5 57,9 49,1 70,7 58,4 45,5 

60 72,5 58,2 46,5 71,3 58,2 50,9 72,1 59,1 46,5 
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4 5 6 
čas (min)/ pokus 

70W 42W 18W 70W 42W 18W 70W 42W 18W 

1 24,6 24,2 24,7 24,3 24,3 24,2 24,1 23,9 24,3 

2 48,5 39,6 32,4 46,9 40,3 29,3 43,5 38,2 32 

3 57,4 45,4 36,7 54,9 43,7 32,9 49,6 42,6 37,2 

4 62,4 49,1 40 60,8 47,2 36,7 54,8 46,6 41 

5 65 51,4 42,9 66,7 51,3 38,5 62,6 50,3 43,1 

6 68,5 54 44,2 67,5 52,1 39,5 62,4 51,4 44,2 

7 71,8 54,9 45,2 68,7 52,2 41,5 63,7 53,1 46,5 

8 72,2 55,5 46,4 69,7 53,7 41,1 64,8 55 47,2 

9 72,3 57,6 46,3 71,1 53,9 43 64,9 55,8 49,3 

10 74 58,9 46,4 72 55,3 43,3 67,8 56,7 49,3 

15 73,2 58,5 49,4 72,2 55,3 45,1 71 57,3 52,5 

20 73,7 59,7 50,3 71,8 55,5 46,2 71,8 57,8 52,6 

60 74,2 60,2 50,1 72,4 56,5 46,8 72,7 58,4 52,4 

7 8 9 
čas (min)/ pokus 

70W 42W 18W 70W 42W 18W 70W 42W 18W 

1 24 24 24,5 23,8 23,9 24,7 23,7 24 25,3 

2 47,8 39,4 31,7 43,9 39,9 33,6 44,4 39,7 31,7 

3 56,7 43,2 34,4 52,5 45,4 36,6 54,1 45,8 35,8 

4 62 45,9 37,5 57,3 48,8 40,5 61,8 50,4 37,7 

5 67,1 49,2 39 62,5 52,4 42 64,6 52,1 41,7 

6 69,7 50,4 40,8 64,3 54,4 43,9 67,2 55,6 42,8 

7 69,9 51,3 42 65,6 55,2 45 67,8 55,6 43,8 

8 69,9 51,8 42,5 65,8 55,8 45,6 69,1 55,8 42,7 

9 71,3 53,1 42,6 67,2 56,8 47,2 70,4 58 43,4 

10 72 53,7 43,9 67,8 57,7 48,4 69,2 56,7 44,8 

15 73,9 54,2 44,8 69,6 58,4 49,4 71,6 57,8 46,8 

20 73,6 53,9 45,5 72,3 59,2 50,4 71,1 59,4 47,6 

60 73,6 54,3 45,3 72 60,1 50,6 71,7 60,4 48 
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10 
čas (min)/ pokus 

70W 42W 18W 

1 23,6 23,7 25,4 

2 47,3 39 33,7 

3 56,7 44,9 36,8 

4 64,4 49,8 39,8 

5 67,6 52,4 43,1 

6 71,1 55 43,9 

7 71,7 55,5 45,6 

8 71,9 56,5 46,3 

9 74,4 57,9 46,8 

10 72,8 57,2 48,3 

15 74,5 58,3 51 

20 74,7 58,8 51 

60 75,6 59,3 51,6 

Tabulka 4: Naměřené hodnoty pro jednotlivé typy halogenových žárovek (˚C) 

  

 Z naměřených hodnot vyplývá, že jsou v porovnání s hodnotami získanými na vrcholu 

baňky (které jsou uvedeny v diplomové práci) pro danou polohu (viz obrázek č. 1) cca  

o polovinu nižší. Lze konstatovat, že v této poloze je z této části vyzařováno podstatně méně 

tepla než z vrcholu baňky. 
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Příloha H: Měření povrchových teplot při zakrytí žárovek 

různými materiály 

 

 Pro měření jsem zvolila takové typy žárovek, z jejichž povrchu bylo vyzařováno 

největší množství tepla. Jednalo se o halogenové žárovky s příkony 42 a 70 W. Ostatní 

nepřicházely v úvahu, neboť jejich povrchové teploty nedosahovaly hodnot ani 100 ˚C. Pro 

zakrytí jsem zvolila dva druhy látek a papír. Teplota byla snímána pomocí termočlánků jak na 

povrchu skla přikryté baňky (na vrcholu), tak na povrchu látky přiléhající k baňce (viz 

obrázek č. 1). 

 

1. Zakrytí textilií Kepr 

Vlastnosti materiálu: 

• 100% bavlna 

• bílá barva 

• měrná hmotnost 200 g/m3  

 

Obrázek 6: Průběh měření (100% bavlna) 
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 Postup měření při tomto pokusu byl shodný s pokusy popsanými v diplomové práci. 

Na povrch žárovky byla přiložena zvolená textilie v jedné vrstvě. Doba trvání pokusu byla  

60 minut. Během tohoto časového okamžiku nedošlo k plamennému hoření. Látka v místě, 

kde bylo vyzařováno z povrchu baňky největší množství tepla, pouze zhnědla (jak můžete 

vidět na fotografiích níže). 

poloha 42 W 70 W 

čas (min) na látce pod látkou na látce pod látkou 

1 24,9 25,2 24,7 24,8 

2 47,7 71,6 63,5 94,8 

4 101,4 134,6 138,6 183,1 

6 122 158,5 167,1 211,4 

8 129 165,7 172,8 219 

10 134,8 170 179,5 224,1 

12 129,3 169,1 174,6 222,9 

14 133,2 171,2 180,1 225,7 

16 133,3 170,8 172,4 223,2 

18 135,2 171,4 180,7 226,7 

20 138 172,7 182,9 228,5 

22 127,3 170,1 179,7 226,3 

24 135,6 171,4 181,1 227,2 

26 134,4 171,9 184 228,5 

28 138,5 173,3 180,5 229,1 

30 139,2 173,6 185,9 229,5 

40 136,9 173 186,8 231,5 

50 138,4 172,8 187,7 232,9 

60 139,1 173,6 186,9 234,8 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty pro zakrytí textilií Kepr 100% bavlna ve ˚C 

  

 Jak lze vyčíst z naměřených hodnot, halogenová žárovka s úplným omezením chlazení 

baňky dokázala na svém povrchu vyvinout teploty blížící se až ke 240 ˚C (s příkonem 70 W). 

Teplota na povrchu látky byla cca o 50 ˚C nižší, z toho lze usuzovat, že tato textilie má dobré 

izolační vlastnosti. Dá se tedy předpokládat, pokud by pokus trval déle než 60 minut, že by 

mohlo dojít i k zahoření. Možná to bylo způsobeno i nedostatkem kyslíku v místě styku látky 

s horkým povrchem.  
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 Na povrchu žárovky s příkonem 42 W se v porovnání se 70W žárovkou akumulovalo 

mnohem menší množství tepla, za těchto okolností bych možnost iniciace vyloučila úplně. 

 

Obrázek 7: Hnědnutí látky 

 

Obrázek 8: Výsledek po 60 minutách (vlevo 70W a vpravo 42W žárovka) 

 

2. Zakrytí textilií Kepr 

Vlastnosti materiálu: 

• 60 % bavlna a 40 % PES (polyester) 

• modrá barva 

• měrná hmotnost 235 g/m3 
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 Postup měření při tomto pokusu byl shodný s pokusy popsanými v diplomové práci. 

Na povrch žárovky byla přiložena zvolená textilie v jedné vrstvě. Doba trvání pokusu byla  

60 minut. Během tohoto časového okamžiku nedošlo k plamennému hoření, došlo pouze 

k uhelnatění látky v místě nejintenzivnějšího působení vyzařovaného tepla.  

 

poloha 42 W 70 W 

čas (min) na látce pod látkou na látce pod látkou 

1 24,9 24,9 24,9 25 

2 52,9 69,6 69,2 95,3 

4 96 139,1 147,8 187,6 

6 112,2 163,3 171,7 212,5 

8 128,1 170,9 179,9 221,7 

10 135,8 175 185,4 225,3 

12 134,7 175,5 174 225,6 

14 137,6 176,7 187,6 226,9 

16 137,9 177,4 188,6 228,1 

18 138,5 177,7 189,1 228,6 

20 136,6 177,8 185,6 228,3 

22 137,5 177,1 188,9 227,3 

24 138,3 178,2 188,7 228,5 

26 138,9 178,2 189,8 228,8 

28 137,8 177,5 187,2 227,5 

30 138 177,6 189,3 228 

40 141,1 177,6 183,2 230,1 

50 139,9 180,3 191,4 230,5 

60 139,8 179,4 190,4 229 

Tabulka 6: Naměřené hodnoty pro zakrytí textilií Kepr 60% bavlna/ 40% PES ve ˚C 

 

 Jak lze vyčíst z naměřených hodnot, halogenová žárovka s úplným omezením chlazení 

baňky dokázala na svém povrchu vyvinout teploty blížící se až ke 230 ˚C (s příkonem 70 W). 

Teplota na povrchu látky byla cca o 40 ˚C nižší, z toho lze usuzovat, že tato textilie má 

celkem dobré izolační vlastnosti. Dá se tedy předpokládat, pokud by pokus trval déle než  

60 minut, že by mohlo dojít i k zahoření zahřívané látky. To, že nedošlo k iniciaci, mohlo být 

způsobeno i nedostatkem kyslíku v místě styku látky s horkým povrchem.  
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 Na povrchu žárovky s příkonem 42 W se v porovnání se 70W žárovkou akumulovalo 

mnohem menší množství tepla, za těchto okolností bych možnost iniciace vyloučila. 

 

 

Obrázek 9: Průběh měření (60% bavlna, 40% PES) 

 

 

Obrázek 10: Výsledek pokusu po 60 minutách (70W žárovka) 
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3. Zakrytí papírem 

 Postup měření při tomto pokusu byl shodný s pokusy popsanými v diplomové práci. 

Na povrch žárovky byla dána jedna vrstva papíru (jednalo se o papírovou utěrku). Doba trvání 

pokusu byla 60 minut. Během tohoto časového okamžiku došlo k zuhelnatění papíru 

(především v místech styku s horkým povrchem žárovky), k plamennému hoření však 

nedošlo. 

poloha 42 W 70 W 

čas (min) na látce pod látkou na látce pod látkou 

1 24,8 25,1 25,2 25,4 

2 63 90,6 76,3 127,2 

4 126,5 157,6 159,1 220,1 

6 136,3 178,2 182,9 245,4 

8 141,1 184,8 187,6 253 

10 146,6 186,7 192,6 254,8 

12 145,4 187,1 190,7 254,8 

14 151,9 186,8 188,7 254,4 

16 144 187,9 185,2 256,2 

18 144,8 187,7 187,4 255,5 

20 147,9 188,4 195,4 256,5 

22 147,4 188,5 198 255,9 

24 147,3 188,3 198,3 255,1 

26 145,2 188,1 193,5 255 

28 147,1 188,9 196,4 255,7 

30 145,4 188,2 195,3 253,8 

40 146,6 188,5 198 254,4 

50 149,3 188,5 200 256,8 

60 148,7 189,3 199,8 255,9 

Tabulka 7: Naměřené hodnoty pro zakrytí papírem ve ˚C 

 

 Jak lze vyčíst z naměřených hodnot, halogenová žárovka s úplným omezením chlazení 

baňky dokázala na svém povrchu vyvinout teploty blížící se až ke 260 ˚C (s příkonem 70 W). 

Teplota na povrchu látky byla cca o 60 ˚C nižší, z toho lze usuzovat, že papír má dobré 

izolační vlastnosti. Teplota se po určité době ustálila a nijak významně se neměnila. Dá se 

tedy předpokládat, pokud by pokus trval déle než 60 minut, že by mohlo dojít  
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i k samovznícení zahřívaného papíru. To, že nedošlo k iniciaci, mohlo být způsobeno  

i nedostatkem kyslíku v místě styku materiálu s horkým povrchem.  

 Na povrchu žárovky s příkonem 42 W se v porovnání se 70W žárovkou akumulovalo 

mnohem menší množství tepla, za těchto okolností byla možnost iniciace omezena. 

 

Obrázek 11: Příprava měření (papír) 

 

Obrázek 12: Průběh ve 30. minutě trvání pokusu (vlevo 70W, vpravo 42W žárovka) 
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Obrázek 13: Výsledek po 60 minutách trvání pokusu (vlevo 70W, vpravo 42W halogenová žárovka) 
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Příloha I: Chyby měření, chyby přístrojů 

 

V praxi neexistují žádná měření, měřicí přístroje ani měřící metody, které by byly 

absolutně přesné. Během měření se můžeme setkávat s různými chybami. Ty můžeme dělit 

podle působení chyby na systematické, náhodné a hrubé. Podle zdroje chyby se dělí na chyby 

přístroje, chyby metody, chyby pozorování a chyby vyhodnocování. Informace byly čerpány  

z Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Systematické chyby vznikají, pokud jsou použity nevhodné nebo méně vhodné měřící 

metody, nepřesným měřidlem nebo měřicím přístrojem, případně osobou pozorovatele. Pokud 

jsou měření prováděna za stejných podmínek, jsou měřené veličiny zkreslovány pořád stejně 

(zvětšují nebo zmenšují), a to nezávisle na počtu opakování. Obvykle jsou odhaleny při 

porovnání výsledků z jiného přístroje. Pro jejich odstranění je potřeba buď použít přesnější 

přístroje, nebo zavést korekce. Tento požadavek nelze splnit pokaždé, proto je třeba provést 

odhad systematických chyb. Systematická chyba musí být vždy větší nebo nejvýše rovna 

chybě. Tyto chyby ovlivňují správnost výsledku (viz rovnice 2).  

 

Náhodné chyby se vyskytují při každém měření a nelze je nijak ovlivnit. Jak blízko 

budeme skutečné hodnotě, závisí na okolnostech měření. Tyto chyby ovlivňují přesnost 

výsledků. Náhodné chyby se řídí matematickými zákony počtu pravděpodobností. Lze je 

stanovit statickými metodami z opakovaných měření. Výsledkem je aritmetický průměr 

naměřených hodnot 

∑
=

=
n

i

ix
n

x
1

1
 

(1) 

Výsledkem měření je také hodnota veličiny xi, která se od skutečné veličiny x0 liší. 

Jejich rozdíl je chyba měření εi: 

0xxii −=ε  (2) 

 Chyba určená jako rozdíl naměřené hodnoty a skutečné hodnoty veličiny se nazývá 

absolutní chyba. Relativní chyba je stanovena rovnicí:  

0
,

x

i

ir

ε
ε =  

(3) 
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Hrubé chyby vznikají ojedinělými příčinami, nesprávným zapsáním výsledků, při 

selhání měřicího přístroje, nebo při špatném nastavení podmínek pokusu. To, že se jedná 

o hrubou chybu, zjistíme při opakovaném pokusu, kdy se hodnota značně liší od ostatních 

hodnot. 

Chyby přístroje jsou vyjádřeny třídou přesností. U analogových měřících přístrojů 

určuje třída přesnosti největší přípustnou chybu, se kterou přístroj měří. Tato chyba 

představuje absolutní chybu hodnoty změřené při daném rozsahu a je udávána v procentech 

rozsahu celé stupnice. U digitálních přístrojů je maximální chyba určena výrobcem ze dvou 

složek. Jedna složka je závislá na velikosti měřené hodnoty a je stanovena v % měřené 

hodnoty. Druhá závisí buď na použitém rozsahu, nebo je vyjádřena počtem jednotek 

nejnižšího místa číslicového displeje na zvoleném rozsahu. 

Chyby metody jsou určeny nedokonalostí či zjednodušením použité měřící metody 

(např. jestliže zanedbáme některé členy měřícího obvodu). 

Chyby pozorovací jsou osobními chybami pozorovatele. Jsou určeny jeho 

nepozorností nebo nedokonalostí jeho smyslů.  

Chyby výpočtové vznikají při používání zjednodušených vztahů při zpracování měření 

a také použitím linearizme, interpolace, extrapolace, zaokrouhlováním a nedostatečným 

vyčíslováním konstant. 

 
 
 Z hlediska chyb, které mohou vzniknout při měření, jsou řešeny pouze chyby přístrojů 

využívaných pro měření veličin. Ostatní chyby nebyly v práci vyhodnocovány.  

 

Druh přístroje měřící rozsah přesnost/chyba 

Termočlánek typu K - 200 až 1250 ˚C 2,2 ˚C nebo 0,75 % 

Snímač atmosférického tlaku 700 až 1050 mbar ± 0,5 % 

Tabulka 8: Chyby přístrojů použitých při měření udávané výrobci 

 



Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení 

1 
Kamila Netolická 

Příloha J: Nejistoty měření 

 

Nejistota měření je parametr přiřazený k výsledku měření, který udává interval hodnot 

měřené veličiny kolem výsledku měření obsahující skutečnou hodnotu x0 měřené veličiny. 

Obecně zahrnuje mnoho složek. Některé z nich lze stanovit na základě statistického rozložení 

výsledků série měření a charakterizovat výběrovou směrodatnou odchylkou. Nejistota se 

nevztahuje pouze na výsledky měření, ale i na měřidla, použité konstanty, korekce, atd. Tyto 

informace jsem čerpala z [45]. 

 Směrodatná odchylka udávané veličiny je mírou nejistoty. Tato nejistota se označuje 

jako standardní nejistota u a udává rozsah hodnot uu +− , okolo naměřené hodnoty, ve které 

se s danou pravděpodobností nachází skutečná hodnota. Podle zdroje, ze kterého standardní 

nejistota vznikla, se dělí na standardní nejistotu typu A a typu B. 

Standardní nejistota typu A (uA) je způsobena náhodnými vlivy, jejichž příčiny nejsou 

známy. Jsou určovány z opakovaných měření při stále stejných podmínkách na základě 

statistického přístupu. Její hodnota se zmenšuje se zvyšujícím počtem opakovaných měření. 

Tato nejistota je rovna výběrové směrodatné odchylce s aritmetického průměru 
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 Pokud by byl počet opakovaných měření menší než 10, nelze stanovit kvalifikovaný 

odhad na základě zkušeností, lze ji pouze přibližně stanovit ze vztahu: 

sku sA ⋅=  (2) 

kde ks je koeficient, jehož velikost závisí na počtu měření. Čím nižší je počet měření, tím 

vyšší je hodnota ks. 

Standardní nejistota typu B (uB) se vyvíjejí ze známých a odhadnutelných příčin. 

Jejich původ může být z různých zdrojů. Jedná se o nedokonalosti způsobené použitými 

měřicími přístroji a měřicí technikou, použitými měřícími metodami, použitými konstantami, 
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podmínkami, za kterých měření probíhá, nedostatečnými teoretickými znalostmi nebo 

nedostatečnými praktickými zkušenostmi. Jsou určovány z odhadu systematických chyb 

neměřených hodnot. Tato nejistota je stanovena odmocninou ze součtu kvadrátů nejistot od 

jednotlivých zdrojů. Hodnoty této nejistoty nezávisí na počtu opakovaných měření.  

Pokud odhadujeme standardní nejistotu typu B uBz ze zdroje Z, nejprve odhadneme 

maximální rozsah odchylek ± ∆zmax od hodnoty veličiny příslušející zdroji tak, aby překročení 

∆zmax bylo málo pravděpodobné. Tyto nejistoty se určí jako výběrová směrodatná odchylka 

aritmetického průměru zdroje 

Θ

∆
=

maxj

zjB

z
u  

(3) 

maxjz∆  je max. dovolená chyba zdroje 

Θ - parametr, který má hodnotu podle zvoleného pravděpodobnostní rozdělení z obr. 1 

 

Obrázek 14: Rozdělení pravděpodobnosti 

 Z obrázku 1 vybereme rozdělení pravděpodobnosti, které nejlépe vystihuje výskyt 

hodnot ∆z v intervalu ± ∆zmax. Pokud pravděpodobnost odchylek s jejich rostoucí hodnotou 
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klesá a největší pravděpodobnost mají odchylky malé, je vhodnou aproximací normální - 

Gaussovo rozdělení nebo trojúhelníkové - Simpsonovo rozdělení. V opačném případě 

použijeme některé rozdělení bimodální. Rovnoměrné rozdělení použijeme v případě, kdy 

pravděpodobnost malých i velkých odchylek v intervalu maxmax , zz ∆+∆− je přibližně stejná. 

Odhadnuté nejistoty jednotlivých zdrojů Zj se promítají přes funkční závislost 

( )
mj ZZZfX ,...,...1= do nejistoty hodnoty měřené veličiny X a tvoří její složky ux,zj, které se 

vypočtou ze vztahu:  

jzzjxzjx uAu ,,, ⋅=  (4) 

kde jzu , je standardní nejistota odhadu vlivu zdroje Zj a zjxA , je koeficient citlivosti. 

Výpočet nejistoty typu B lze provést podle Gaussova zákona rozdělení nejistot: 
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= =

⋅==
m

j

m

j

zjzjxzjxBx uAuu
1 1

22
,

2
,  

(5) 



Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení 

1 
Kamila Netolická 

Příloha K: Příklad výpočtu standardních nejistot 

 

Výpočet standardní nejistoty typu A na termočlánku K3 ve 30. minutě trvání pokusu při 

měření teploty na povrchu baňky halogenové žárovky s příkonem 70 W. 

 

Směrodatnou odchylku vypočteme ze vztahu: 
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n ... počet pokusů 

ix … naměřené hodnoty 

pokus/ 

čas (min) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 23,5 23,8 25 25 24 23,9 23,9 23,8 23,6 23,7 

10 138,8 136,1 141,4 140,1 135,1 139,4 136,9 140,1 139,6 138,6 

20 139,2 136,2 140,2 139,2 135,4 137 138,2 142,6 142,2 139,3 

30 138,3 136 140,4 142 135,5 139,3 137 141,2 141,1 140,6 

40 138,5 136,9 139,5 141 136,3 137,4 136,8 142,4 140,2 140,4 

50 139,1 139,6 139,2 140,3 134,7 137,1 137,1 141,2 141,6 139,9 

60 139 136,8 142,2 141 135,5 137,7 138 141,3 141,5 139,6 

Tabulka 9: Teploty ve ˚C 
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Jednotlivé nejistoty pro časové intervaly 10 minut jsou uvedeny v tabulce níže. 

čas 
(min) 

1 10 20 30 40 50 60 

xU  0,339673 1,254485 1,494062 1,466727 1,308502 1,336928 1,418042 

 

Standardní nejistota udává interval, ve kterém leží pravá hodnota měřené veličiny s poměrně 

malou pravděpodobností (cca 95 %). Proto se určuje tzv. rozšířená nejistota, a to ze vztahu: 

xux ukU ⋅=  

xu  … nejistota měření  

uk  … koeficient rozšíření 

Koeficient rozšíření nabývá těchto hodnot: 

• 2=uk  pro rozšíření na 95 % pravděpodobnosti 

• 3=uk  pro rozšíření na 99,7 % pravděpodobnosti 

 

Pro další výpočet jsem zvolila 2=uk , pak je standardní nejistota xU  

466727,1733364,02 =⋅=⋅= xux ukU  

 

 Tabulka 2 uvádí přehled standardních nejistot typu A všech provedených měření po 10 

minutových intervalech.   
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žárovka/ xU  1 10 20 30 40 50 60 

halogenová 70 W 0,3397 1,2545 1,4941 1,4667 1,3085 1,3369 1,4180 

halogenová 42 W 0,2561 1,9958 1,0151 2,6513 2,0785 1,9111 1,0171 

halogenová 18 W 0,2548 1,1083 1,4558 2,0109 1,9822 1,8084 1,1115 

sklo 0,5920 0,5899 2,1031 2,4373 2,2402 2,2026 2,2296 

LED 

patice 0,7656 0,6995 0,5429 0,9788 0,5358 0,6829 0,8029 

sklo 0,4424 0,990 1,4459 1,4967 1,2234 1,4769 1,5189 
kom. zářivka 

20 W 
patice 0,5182 0,3972 0,6843 0,5461 0,3058 0,7430 0,8080 

sklo 0,2724 1,9445 2,6560 2,5876 2,7659 2,5791 2,5376 
kom. zářivka 

11 W 
patice 0,4791 0,7850 1,0720 1,1151 1,3250 1,2335 1,0882 

sklo 0,3556 2,8907 4,1595 3,6981 3,5184 3,9082 3,3328 
kom. zářivka 

5 W 
patice 0,4312 0,4455 0,4240 0,6039 0,4629 0,4101 0,4125 

Tabulka 10: Standardní nejistoty typu A 
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Příloha L: Graf průběhu teplot 

 

 Následující graf zobrazuje průběh teplot v čase, naměřených na povrchu baněk 

žárovek všech zkoumaných typů (od halogenových až po LED žárovku). Jak lze vidět,  

u halogenových žárovek vzrostla teplota velmi rychle na relativně vysokou hodnotu (cca do 

15 minut) a pak již dále nestoupala. U úsporných zářivek nebyl růst teplot tak rychlý  

a konečná hodnota se pohybovala pod hranicí 100 ˚C. Nárůst povrchové teploty u LED 

žárovky byl velmi pozvolný a měl stoupající tendenci. Ale dosažená hodnota nebyla zdaleka 

tak vysoká, jako u ostatních použitých druhů žárovek. Výkyvy v grafu jsou způsobeny 

náhlým poklesem teplot, ke kterým mohlo dojít např. tehdy, vstoupil - li někdo do laboratoře 

a otevřel dveře, čímž vznikl proud vzduchu, který ochladil povrch horké baňky. 

Graf 1: Průběh teplot 
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Příloha M: Příklad požáru od žárovky 

 

Údaje, které byly zjištěny při vyšetřování požáru na místě: 

• požár byl zpozorován cca v 00:47 hodin dne 27. 09. 2012, ohlášen byl v 01:07 hodin 

dne 27. 09. 2012 

• jednalo se o pokoj v 1. nadzemním podlaží (dále jen „NP“) rodinného domu (rodinný 

dům má celkem 2 obytná nadzemní podlaží - přízemí, tj. 1. NP a obytné podkroví, tj. 

2. NP) 

• v době vzniku požáru byla okna v pokoji uzavřená (dřevěné okno kastlíkové 1 ks) 

• dveře do pokoje byly taktéž uzavřeny (dřevěné dveře plné 2 ks) 

 Lampička byla umístěna (zasunuta) mezi postel (matraci) a stěnu pokoje (viz foto)  

a byla namířena dle sdělení matky dívky směrem vzhůru, zástrčka byla zasunuta v zásuvce. 

Na přívodním kabelu byl umístěn vypínač kolébkový. Dle popisku na lampičce (nezjištěného 

výrobce - nebyl nalezen žádný identifikační štítek) byla použita halogenová žárovka  

s příkonem 35 W (230 V) s označením GU10, která byla umístěna ve skleněném krytu 

(stínítku) - viz foto. Lampička byla uzpůsobená k přichycení např. na poličku pomocí tzv. 

„klipsu“ (viz obrázek). Přikrývka, kterou byla přikryta zraněná (nadýchaná) osoba, byla 

z umělých vláken (bližší složení nezjištěno, nebyl nalezen identifikační štítek), která byla 

vložena do povlečení (rovněž nezjištěného látkového složení). 

 Dle činností před vznikem požáru bylo zjištěno, že postižená si před usnutím svítila 

(zřejmě kvůli čtení) lampičkou, která byla zasunuta mezi matraci a stěnu. Poté usnula, aniž by 

lampičku vypnula. V průběhu spánku došlo k přikrytí lampičky přikrývkou, tím 

bylo zabráněno odvodu tepla od svítící halogenové žárovky do okolí. Při kontaktu horkého 

povrchu halogenové žárovky s přikrývkou došlo ke žhnutí textilií. Dále došlo k vývinu 

zplodin hoření, které naštěstí uživatelku pokoje vzbudily. Ta duchapřítomně uhasila počínající 

požár pomocí vody z místního zdroje. Dle sdělení matky ji údajně vzbudilo nucení ke kašli  

a teplo od nohou. Poté odešla do ložnice matky do 2. NP, aby jí řekla, co se stalo, a stěžovala 

si na nevolnost. Proto jí matka přivolala zdravotnickou záchrannou službu, ta také požár 

ohlásila na operační středisko HZS. Jednalo se o požár bez účasti jednotek požární ochrany, 

na místě byl přítomen pouze určený vyšetřovatel požárů, uchráněné hodnoty nebyly 

nevyčísleny. 
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Následky požáru: škoda na přikrývce, lampičce, povlečení celkem cca 700 Kč, zranění jedné 

osoby do 15 - ti let věku (uživatelka pokoje) - intoxikace zplodinami hoření 

Příčina požáru: nedbalost osoby do 15 - ti let věku, vzhledem k identifikovaným 

ohniskovým příznakům a stopám na místě požáru byly ostatní verze vyloučeny 

 

 
Obrázek 15: Poškozená přikrývka 
 
 

 
Obrázek 16: Lampička GU10 
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Příloha N: Požáry způsobené zářivkami                      

 

 

1.  Požár ve firmě AVX Czech Republic s. r. o. v Lanškrouně dne 6. 4. 2009 

  

Popis objektu:  

  Jedná se o jednopodlažní objekt skladu hotových výrobků. Jenž je provozně členěn do 

dvou vestavěných podlaží o půdorysných rozměrech cca 20 x 50 m. Požár vznikl v prostoru 

skladu ve zvýšeném I. nadzemním podlaží (dále jen „NP“). Obvodové stěny jsou provedeny 

z ocelových nosných prvků a plechů, svislé dělící konstrukce jsou obdobné. Vodorovné 

konstrukce tvoří rovněž konstrukci střechy a jsou provedeny z dřevěných nosníků a podhled 

je z plechu. Střecha je lomená, střešní krytinu tvoří KOB plechy. 

 

Příčina vzniku požáru: 

  Šetřením na místě samém, výslechy svědků a ohledáním požářiště bylo zjištěno, že 

došlo k požáru zářivkového svítidla ve skladu hotových výrobků. Kriminalistické ohnisko 

požáru bylo určeno na základě zkoumání odhoření stavebních konstrukcí, postupně 

slábnoucích znaků požáru a ohniskových příznaků. Toto ohnisko bylo nalezeno jedno, bylo 

shodné se svědeckým i požárním ohniskem a nacházelo se přímo v prostoru skladu, pod 

stropem místnosti. Na ohnisko poukazovalo zejména odhoření samotného zářivkového 

svítidla a stropu skladu. 

  Na procesu hoření se podílely tyto látky: Polymethylmethakrylát tvořící kryt svítidla  

a elektrická kabeláž. V době, která bezprostředně předcházela vzniku požáru v prostoru 

skladu, nebyly prováděny žádné práce, které by mohly vést k iniciaci požáru.  

 

Byly stanoveny tyto vyšetřovací verze vzniku požáru: 

Technická závada zářivkového svítidla - elektrický přechodový odpor 

 

  Jak je uvedeno výše, kriminalistické ohnisko požáru se nacházelo v prostoru skladu 

hotových výrobků, a to v místě osazení zářivkového svítidla TREVOS, typ pravděpodobně 

PER 236 rok výroby 2003. Toto svítidlo bylo v době vzniku požáru zcela prokazatelně 

v provozu, což bylo doloženo svědecky. Jednalo se o dvoutrubicové zářivkové svítidlo 

s kovovou kostrou a hořlavým plastovým krytem, krytí bylo dostatečné (pravděpodobně  
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IP 56). Tepelná degradace toho zářivkového svítidla dosáhla značného rozsahu a zachovaly se 

převážně kovové části svítidla, rozbité skleněné trubice a plastové patice, které nejevily 

známky elektrického namáhání. K prvotnímu hoření došlo ve vnitřním prostoru svítidla, a to 

v těsné blízkosti elektrické tlumivky, konkrétně jejích svorek. 

  Z rozboru obdobných požárů, které vznikly následkem technické závady zářivkového 

svítidla, je známo, že u zářivkového svítidla může dojít k přechodovému odporu, při kterém 

může teplota v místě elektrického namáhání dosáhnout až 1000 ˚C. Dochází tak k překročení 

teploty vznícení izolace el. kabelů a plastových dílů (což je cca 500 ˚C). Vznik požáru není 

provázen žádnými charakteristickými akustickými či optickými projevy (kromě odkapávání 

hořící izolace) a může se projevit v relativně krátkém časovém okamžiku (minuty až desítky 

minut).  

  Elektrické zařízení bylo schopno bezpečného provozu a bylo vybaveno předepsanou 

pravidelnou revizí. 

 

Okolnosti mající vliv na šíření požáru:  

  Požár se po svém vzniku šířil obvyklým způsobem, nebylo zjištěno použití cizích 

akcelerantů hoření. Zasaženy byly zejména hořlavé materiály v těsné blízkosti 

kriminalistického ohniska požáru, nedošlo k rozšíření mimo místnost vzniku. K likvidaci 

požáru byl použit jeden přenosný hasicí přístroj, jednalo se o požár bez účasti jednotek 

požární ochrany.  

  V objektu byla instalována požárně bezpečnostní zařízení - EPS (elektrická požární 

signalizace) a SHZ (stabilní hasicí zařízení). Maximální teploty se při požáru pohybovaly 

okolo hodnoty 700 ˚C, požár byl lokalizován ve stádiu před vznikem jevu flashover. K úmrtí 

ani zranění osob nedošlo. 

 

Následky požáru:    

Zničeno: zářivkové svítidlo TREVOS 

Poškozeno: kabeláž světelného okruhu cca 6m, malba, plechový podhled stropu 

Přímé škody:10.000,- Kč  

Uchráněné hodnoty:100.000.000,- Kč 
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Obrázek 17: Zářivka, která byla příčinou vzniku požáru 
 
 
 
 
2.  Požár v Řeznictví a uzenářství Josef Morávek, se sídlem ve Vračovicích - 

Orlově dne 24. 1. 2011 

 

Popis objektu: 

  Jedná se o netypový objekt výrobny uzenin částečně sloužící k bydlení o půdorysných 

rozměrech cca 13 x 17 m, který má 3 nadzemní podlaží, z toho jedno podzemní. Požár vznikl 

v prvním nadzemním podlaží v jednopodlažní části. Prostor masné výroby tvoří samostatný 

požární úsek oddělený požárně dělícími konstrukcemi s dostatečnou požární odolností. 

Obvodové stěny jsou provedeny z cihel o tloušťce 47,5 cm a jsou oboustranně omítnuty 

z vnitřní strany vápennou a z vnější strany vápenocementovou omítkou. Svislé dělící 

konstrukce jsou obdobné, některé jsou provedeny jako zděné příčky. Vodorovné konstrukce 

tvoří železobetonové stropní panely, škvárový zásyp a betonová mazanina. Střecha je rovná, 

střešní krytinu tvoří plech. Rok výstavby je 2003. 
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Příčina vzniku požáru: 

 Šetřením na místě samém, výslechy svědků a ohledáním požářiště bylo zjištěno, že 

došlo k požáru zářivkového svítidla v prostoru chladírny. Kriminalistické ohnisko požáru bylo 

určeno na základě zkoumání odhoření stavebních konstrukcí, postupně slábnoucích znaků 

požáru a ohniskových příznaků. Toto ohnisko bylo nalezeno jedno, bylo shodné se 

svědeckým i požárním ohniskem a nacházelo se přímo v prostoru chladírny, pod stropem 

místnosti. Na ohnisko poukazovalo zejména odhoření samotného zářivkového svítidla  

u stropu místnosti. Na procesu hoření se podílely tyto látky: Polymethylmethakrylát tvořící 

kryt svítidla, elektrická kabeláž.  

 
Byly stanoveny tyto vyšetřovací verze vzniku požáru: 

Technická závada zářivkového svítidla - mezizávitový elektrický zkrat tlumivky zářivkového 

svítidla.  

 

 Jak bylo uvedeno výše, kriminalistické ohnisko požáru se nacházelo v prostoru 

chladírny, a to v místě osazení zářivkového svítidla TREVOS, typ PE 2 - 36, rok výroby 

2003. Popisované svítidlo bylo v době vzniku požáru zcela prokazatelně v provozu, což je 

doloženo svědecky. Jednalo se o dvoutrubicové zářivkové svítidlo s kovovou kostrou  

a hořlavým plastovým krytem, krytí bylo dostatečné (IP 54). Tepelná degradace popisovaného 

zářivkového svítidla dosáhla značného rozsahu, zachovaly se převážně kovové části svítidla, 

rozbité skleněné trubice a části plastové patice, které nejevily známky elektrického namáhání. 

K prvotnímu hoření došlo ve vnitřním prostoru svítidla, a to v těsné blízkosti elektrické 

tlumivky. 

 Z rozboru obdobných požárů, které vznikly následkem technické závady 

zářivkového svítidla je známo, že u zářivkového svítidla může dojít k technické závadě na 

tlumivce svítidla. Použitý systém zapalování výboje v zářivce pomocí ionizace vnitřní 

atmosféry trubice tvořené vzácným plynem (argonem s příměsí rtuti) spočívá v přivedení 

síťového napětí (sníženého o úbytek napětí na tlumivce) na elektrody doutnavkového 

zapalovače, mezi jehož elektrodami dojde k doutnavému výboji. Tím se bimetalové elektrody 

zahřejí, čímž dojde k mechanickému ohybu a jejich vzájemnému dotyku. Je tak uzavřen 

proudový okruh přes žhavící elektrody zářivky. Následným ochlazením bimetalových 

kontaktů startéru dojde k přerušení kontaktu (spojení) a prudká změna proudu vyvolá 

v tlumivce napěťový induktivní náraz, který zapálí hlavní výboj. Pro správnou funkci 

doutnavkového zapalovače musí být kontakty v těsné blízkosti, což znamená, že při 
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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 však není na tento proud dimenzována (vinutí 

tlumivky se zahřívá a generovaná energie se nestačí dostatečně ochlazovat). Při dostatečné 

kumulaci tepelné energie dochází k zapálení okolních hořlavých materiálů (konstrukční 

plasty, elektrická izolace atd.), nebo k poškození mezizávitové izolace vinutí cívky tlumivky. 

Vzniklým mezizávitovým zkratem dochází ještě k dalšímu nárůstu průchozího proudu, a tím  

i vyššímu úhrnu emitované energie schopné zapálit okolní hořlavé materiály. 

 Výše jmenovaným způsobem došlo k zahřátí jedné ze zapojených tlumivek, a tím  

i ke vzniku daného požáru. Na základě uvedených skutečností a na základě nepřítomnosti 

dalšího iniciátoru požáru je verze technické závady stanovena jako jediná možná příčina 

vzniku požáru. Elektrické zařízení bylo schopno bezpečného provozu a bylo vybaveno 

předepsanou pravidelnou revizí. 

 

Okolnosti mající vliv na šíření požáru: 

 Požár se po svém vzniku šířil obvyklým způsobem, nebylo zjištěno použití cizích 

akcelerantů hoření. Zasaženy byly zejména hořlavé materiály v těsné blízkosti 

kriminalistického ohniska požáru, nedošlo k rozšíření plamenného hoření mimo prostor 

chladírny. Jednalo se o požár bez účasti jednotek požární ochrany. K likvidaci požáru došlo za 

použití jednoduchých hasebních prostředků (jednalo se o vědro s vodou). Přenosné hasicí 

přístroje použity nebyly. V objektu nebyly instalovány požárně bezpečnostní zařízení jako 

EPS či SHZ. Maximální teploty při požáru se pohybovaly okolo 850 ˚C, požár byl 

lokalizován ve stádiu před vznikem jevu flashover. K úmrtí ani zranění při požáru nedošlo. 

 

 

Následky požáru: 

Zničeno: Elektrické zářivkové svítidlo TREVOS, typ PE 2 - 36 rok výroby 2003, dále 

termoizolační stěny chladírny na celkové ploše cca 20 m2, dále rozpracovaná výroba - 

uzeniny cca 400 kg a sýry cca 50 kg 

Poškozeno: elektroinstalace, chladicí agregát zn. SIARCO 

Přímé škody: 60.000,- Kč  

Uchráněné hodnoty: 5.000.000,- Kč 

 



Žárovky a zářivky jako možný zdroj zapálení 
 

6 
Kamila Netolická 

   
Obrázek 18: Inkriminovaná část zářivky 
 
 
 
3. Požár v Základní umělecké škole v Chocni dne 10. 10. 2012 

 

Popis objektu: 

 Jedná se o netypový bývalý objekt zámku o rozměrech 40 x 50 m, nyní sloužící jako 

základní umělecká škola. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Požár vznikl v prvním podlaží 

v prostoru učebny. Obvodové stěny jsou provedeny z kombinovaného zdiva, z vnější strany je 

provedena vápenocementová a z vnitřní strany vápenná omítka. Svislé dělící konstrukce jsou 

obdobné, některé jsou provedeny jako zděné příčky. Vodorovné konstrukce jsou nehořlavé, 

jedná se s největší pravděpodobností o pálené vložky v ocelových nosných profilech. Střecha 

je sedlová, střešní krytinu tvoří hliníkové plechy. Rok výstavby je 1829.  

 

 

Příčina vzniku požáru: 

 Šetřením na místě, výslechy svědků a ohledáním požářiště bylo zjištěno, že došlo 

k plamennému hoření stropního čtyřtrubicového zářivkového svítidla. Kriminalistické 

ohnisko požáru bylo určeno na základě zkoumání odhoření stavebních konstrukcí, postupně 

slábnoucích znaků požáru a ohniskových příznaků. Toto ohnisko bylo nalezeno jedno, bylo 

shodné se svědeckým i požárním ohniskem a nacházelo se ve vnitřním prostoru svítidla, 

v těsné blízkosti osazeného kompenzačního kondenzátoru. Na ohnisko poukazovalo zejména 

odhoření samotného zářivkového svítidla. V blízkosti požárem zasaženého svítidla se 

nenacházely žádné lokální spotřebiče tuhých paliv či komínové těleso, zdroje elektrických či 

mechanických jisker, látky podléhající samovznícení atd. 
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Na procesu hoření se podílely tyto látky: plasty a elektrická izolace v konstrukci stropního 

zářivkového svítidla.  

 

Byly stanoveny tyto vyšetřovací verze vzniku požáru: 

Technická závada - elektrický zkrat. 

 

 Jak je uvedeno výše, prvotně bylo zpozorováno plamenné hoření v místě osazení 

zářivkového svítidla neznámého typu na stropě učebny č. 9. U inkriminovaného svítidla hořel 

plastový kryt, ten částečně i zkapával. Poloha spínacího prvku svítidla jasně prokazovala, že 

svítidlo bylo v okamžiku vzniku požáru v provozu. K plamennému hoření došlo v prostoru 

osazení vnitřního kompenzačního kondenzátoru, ten byl ve svítidle nalezen značně tepelně 

degradovaný a zcela viditelně prošel plamenným hořením. Byly na něm patrné stopy po 

natavení kovových částí. Slaněné měděné vodiče, instalované ve střední části svítidla, 

vykazovaly višňovou barvu a byly mezi sebou částečně natavené. Bylo zřejmé, že ve střední 

části svítidla, působily teploty nad 1100 ˚C - teplota tání mědi dosahuje hodnoty 1084 ˚C. 

Toto bylo charakteristické pro tepelné působení elektrického zkratu. Celé popisované 

elektrické zařízení bylo předepsaným způsobem zakrytováno a bylo schopno bezpečného 

provozu, což bylo doloženo pravidelnou revizí.  

 Ke vzniku požáru došlo v důsledku technické závady na kompenzačním kondenzátoru. 

Patrně došlo k elektrickému průrazu dielektrika, což mělo za následek vznik elektrického 

zkratu mezi vodivými deskami kondenzátoru. Dále došlo k vývinu tepla a možná i ke vzniku 

elektrického oblouku. Uvolněné teplo vzniklé přeměnou elektrické energie na energii 

tepelnou následně způsobilo vznícení konstrukce kondenzátoru a izolace elektrických kabelů, 

a to také způsobilo vznik požáru. V obdobných případech dosahují teploty v místě působení 

elektrického zkratu hodnot až 3750 ˚C, což je teplota převyšující hodnotu vznícení použitých 

hořlavých materiálů v konstrukci kondenzátoru (cca 380 - 520 ˚C). 

 

 

Okolnosti mající vliv na šíření požáru: 

 Požár se po svém vzniku šířil obvyklým způsobem, nebylo zjištěno použití cizích 

akcelerantů hoření. Zasaženy byly zejména hořlavé materiály v těsné blízkosti 

kriminalistického ohniska požáru, k rozšíření požáru nedošlo. Před příjezdem jednotek 

požární ochrany byl k lokalizaci požáru použit jeden přenosný hasicí přístroj. V době příjezdu 

první jednotky plamenné hoření již částečně ustalo, jednotky následně provedly dohašení  
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a demontáž vadného zařízení. V objektu nebyly instalovány požárně bezpečnostní zařízení 

jako EPS či SHZ. Maximální teploty se při požáru pohybovaly okolo 2500 ˚C. K úmrtí ani 

zranění při požáru nedošlo. 

 

Následky požáru: 

Zničeno: čtyřtrubicové zářivkové svítidlo blíže nezjištěného typu 

Poškozeno: přívodní elektroinstalace, strop učebny  

Přímé škody: 3.000,- Kč  

Uchráněné hodnoty: 500.000,- Kč 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


