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Praha, 1. ledna 2009 

 

Standardní e-mail pro odpov ěď spot řebitel ům 

 

Vážená paní, vážený pane,    

 

Evropská komise se rozhodla zakázat prodej zvláště energeticky náročných žárovek pro domácí 

použití. Uplatňování zákazu bude probíhat v několika fázích, a to až do roku 2016. Díky osmileté-

mu přechodnému období bude zajištěna dostupnost vysoce kvalitních úsporných zářivek, které 

staré klasické žárovky plně nahradí, a to ve všech stávajících aplikacích, způsobech uchycení, 

tvarech a wattových výkonech. Není tedy žádný důvod k obavám. Nová směrnice je dobrou zprá-

vou pro životní prostředí, ale také pro Vás, jako spotřebitele – energeticky úsporné zářivky šetří 

peníze, elektřinu a omezují produkci oxidu uhličitého. Již dnes je k dispozici široká škála úsporných 

zářivek značky RADIUM, ze které si každý jistě vybere. Ačkoli je pořizovací cena těchto zářivek 

vyšší, nemusíte se znepokojovat. Pořizovací cena energeticky úsporné zářivky se spotřebiteli ob-

vykle vrátí již během prvního roku používání. Poté již jen bude šetřit Vaše peníze. 

 

 

Zde jsou přehledně shrnuty změny vyplývající z nové směrnice EU: 

Fáze Datum Následující žárovky se již nebudou dávat  do ob ěhu 

1 1. září 2009 matné žárovky  
a dále čiré žárovky s příkonem nad 80 W 

2 1. září 2010 čiré žárovky s příkonem nad 65 W 

3 1. září 2011 čiré žárovky s příkonem nad 45 W 

4 1. září 2012 čiré žárovky s příkonem nad 7 W 

5 1. září 2013 zvyšování nároků na kvalitu 

6 1. září 2016 všechny žárovky energetické třídy C 
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Takže jaké výrobky nahradí od 1. zá ří 2009 naše klasické žárovky? 

Především máte možnost výběru ze dvou skupin výrobků, které můžete použít jako přímou náhra-

du za vaše klasické žárovky: energeticky úsporné halogenové žárovky a kompaktní fluorescenční 

zářivky. Halogenové zdroje světla XE ENERGY SAVER šetří až 30 procent energie, kompaktní 

zářivky až 80 procent. Protože energeticky úsporné zdroje světla poskytují stejný světelný výkon 

jako vaše staré žárovky, přičemž spotřebovávají méně energie, je nezbytné věnovat pozornost 

novým údajům o příkonech. 

 
Příkon tradi ční žárovky P říkon nové halogenové 

žárovky ( čiré) 
Příkon nové fluorescen ční zářivky 

(matné) 

25 W 18 W 5 W 

35 W/40 W 28 W 7 W 

60 W 42 W 11 W 

75 W 52 W 15 W 

100 W 70 W 20 W 

150 W 105 W 30 W 

 
Co je dobré vědět: energeticky úsporné zářivky jsou k dispozici v různých barvách světla. Haloge-

nové žárovky produkují naprosto stejné světlo, na které jste zvyklí u tradičních žárovek. Vzhledem 

k tomu, že moderní úsporné fluorescenční zářivky fungují na jiném principu, vydávají poněkud jiné 

světlo než tradiční fluorescenční zářivky. Proto při nákupu nových zářivek vždy věnujte pozornost 

údaji „barva světla: teplá bílá“.  

 

Na reflektorové žárovky se regulace nebude vztahovat do té doby, než bude na konci roku 2009 

vydána nová směrnice. Ta bude platit od září 2010. 

 

 
 


