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Na energetickém ‰títku najdeme i dal‰í zajímavé údaje.
Napﬁíklad u praãek a myãek je dÛleÏit˘m údajem také spotﬁeba vody, hodnotí se i kvalita praní (resp. mytí) a úãinnost odstﬁeìování (resp. su‰ení). U chladniãek a mrazniãek je dÛleÏitá i kvalita izolace – zejména kdyÏ dojde
k v˘padku elektrického proudu. âím lep‰í izolace, tím déle vydrÏí potraviny nepo‰kozené. U vût‰iny v˘robkÛ je velmi dÛleÏit˘m údajem také hluk, kter˘ velmi v˘znamnû
ovlivÀuje komfort uÏívání.
V dobû, kdy bylo ‰títkování spotﬁebiãÛ zavedeno, pﬁedstavovaly kategorie C a D jak˘si prÛmûr, kategorie
F a G oznaãovaly spotﬁebiãe nehospodárné a kategorie
A, B úsporné. O ménû úsporné spotﬁebiãe v‰ak záhy poklesl zájem a zaãaly postupnû ub˘vat z nabídky v˘robcÛ.
To platí zejména u nov˘ch chladniãek, praãek a dal‰ích
bûÏnû uÏívan˘ch spotﬁebiãÛ, u kter˘ch se dnes jiÏ málokdy setkáme s hor‰í kategorií neÏ B. U chladniãek

Energeticky
úsporné spotﬁebiãe
Poãet elektrospotﬁebiãÛ v domácnostech neustále roste.
Cenu za jejich pomoc poznáme také na úãtu za elektﬁinu. Spotﬁeba energie závisí zejména na tom, jak se
s v˘robkem zachází, a také na energetické nároãnosti
spotﬁebiãe, dané jeho konstrukcí. Napﬁíklad dvacet let
stará chladniãka bude mít urãitû mnohem vy‰‰í spotﬁebu neÏ chladniãka moderní, budou-li obû pouÏívány
stejnû. Pﬁi nákupu nového spotﬁebiãe je dobr˘m vodítkem energetick˘ ‰títek.

Oznaãení pro nejefektivnûj‰í kategorii chladniãek a mrazniãek.
Struktura spotﬁeby elektﬁiny v domácnosti. Zdroj: EkoWATT

Oznaãování spotﬁebiãÛ ‰títky je povinné ze zákona. Pokud by v obchodû ‰títek chybûl, riskuje prodejce pokutu.
Podrobnosti o ‰títcích uvádí vyhlá‰ka ã. 442/2004 Sb.
Skuteãnou spotﬁebu pﬁístrojÛ v domácnosti lze zjistit pomocí jednoduchého wattmetru, kter˘ obvykle dokáÏe vyãíslit
i náklady na elektﬁinu. Wattmetr si lze bezplatnû vypÛjãit ve
vybran˘ch energetick˘ch a ekologick˘ch poradnách, lze jej
také koupit za cenu do 1 500 Kã. Wattmetr se jednodu‰e zapojí do elektrické zásuvky pﬁed spotﬁebiã.

Ekonomika provozu
Chladniãka, mrazniãka, praãka a myãka spotﬁebují v domácnosti nejvíce elektﬁiny. Jejich Ïivotnost je kolem
10 let. Bûhem této doby ceny elektﬁiny zﬁejmû nadále
porostou. Nákup je tedy potﬁeba dÛkladnû zváÏit. Vzhledem k pomûrnû vysok˘m cenám elektﬁiny se ãasto vyplatí vymûnit star‰í, byÈ je‰tû funkãní v˘robek za nov˘,
s nízkou (tﬁeba poloviãní) spotﬁebou.
Návratnost této investice ale závisí také na cenû elektﬁiny. Pokud má domácnost elektrické vytápûní, je cena
jedné kWh niÏ‰í (jsou v‰ak vysoké stálé mûsíãní platby,
které se platí bez ohledu na spotﬁebu). V tom pﬁípadû se
investice do úsporného spotﬁebiãe vrací déle.

Dal‰í oznaãení
U poãítaãÛ, tiskáren, kopírek a dal‰í kanceláﬁské techniky
se mÛÏeme setkat se znaãkou Energy Star, která oznaãuje
zaﬁízení s nízkou spotﬁebou, nebo také se znaãkou TCO
(hodnotí i dal‰í dopady na Ïivotní prostﬁedí). Vût‰inu osobních poãítaãÛ lze nastavit tak, aby pﬁi neãinnosti spotﬁebovávaly co nejménû. Pokud je v‰ak nezbytné, aby poãítaã
bûÏel nepﬁetrÏitû, je moÏné ho alespoÀ zamûstnat nûjak˘m
uÏiteãn˘m úkolem. Existují mezinárodní projekty, v nichÏ
mÛÏe i vá‰ poãítaã spolupracovat na vûdeckém v˘zkumu,
napﬁ. modelování klimatick˘ch zmûn nebo v˘zkum proteinÛ vyuÏiteln˘ v boji s rakovinou (viz napﬁ. www.boinc.cz).

Znaãka Energy Star pro poãítaãe
a kanceláﬁskou techniku.

Znaãka ELI pro úsporné zdroje svûtla.

a mrazniãek byly zavedeny dvû kategorie pro nejúspornûj‰í v˘robky, oznaãené A+ a A++. MÛÏeme se s nimi
setkat i u praãek a jin˘ch spotﬁebiãÛ, zde v‰ak nejde
o oficiální údaj. Do budoucna budou kritéria pro energetické tﬁídy spotﬁebiãÛ zpﬁísÀována, aby odpovídala aktuálnímu technologickému v˘voji a motivovala k dal‰ímu zefektivÀování.

V âR se povinnû energetick˘m ‰títkem oznaãují:
 automatické praãky
 bubnové su‰iãky prádla
 praãky kombinované se su‰iãkou
 chladniãky, mrazniãky a jejich kombinace
 myãky nádobí

Znaãka TCO pro poãítaãe a kanceláﬁskou techniku.

 elektrické trouby
 elektrické ohﬁívaãe vody

Roãní náklady na provoz chladniãky pﬁi rÛzném tarifu. Zdroj: EkoWATT

 zdroje svûtla

Cenov˘ rozdíl mezi jednotliv˘mi spotﬁebiãi nezávisí jen
na spotﬁebû energie, ale i na dal‰ích parametrech a provedení v˘robku. V˘poãtem lze snadno zjistit, zda se
draÏ‰í a úspornûj‰í spotﬁebiã vyplatí ãi ne.

 pﬁedﬁadníky k záﬁivkám
 klimatizaãní jednotky
Malá chladniãka spotﬁebuje ménû energie neÏ velká.
Proto je na ‰títku nejenom energetická tﬁída spotﬁebiãe,
ale vÏdy je vyãíslena i spotﬁeba energie za urãité období
(rok) nebo za jeden provozní cyklus. Je tﬁeba ov‰em poãítat s tím, Ïe jde o normovanou spotﬁebu, zji‰tûnou
v laboratoﬁi za pﬁedem stanoven˘ch podmínek, které
jsou srovnatelné pro v‰echny spotﬁebiãe. Jaká bude spotﬁeba ve skuteãnosti, záleÏí na tom, jak˘m zpÛsobem se
bude pﬁístroj pouÏívat – mÛÏe b˘t vy‰‰í i niÏ‰í. Oznaãení
energetické tﬁídy spotﬁebiãe písmenem slouÏí pro snadné porovnání s podobn˘mi v˘robky.

chladniãka tﬁídy B
spotﬁeba elektﬁiny
provozní náklady za rok
provozní náklady za 10 let
poﬁizovací náklady
náklady celkem za 10 let

Pﬁíklad energetického ‰títku pro praãku.
Wattmetr pro domácnosti. Foto: EkoWATT.

1,39 kWh/den
507 kWh/rok
2 202 Kã
22 200 Kã
12 000 Kã
34 200 Kã

U úsporn˘ch svûteln˘ch zdrojÛ se mÛÏeme setkat s logem
ELI, kter˘m jsou oznaãeny pouze ty v˘robky, které pro‰ly certifikací Mezinárodního fondu ochrany Ïivotního prostﬁedí.
Pﬁímo na energetickém ‰títku spotﬁebiãe mÛÏe b˘t i ãeská nebo evropská ekoznaãka. Ta upozorÀuje, Ïe v˘robek
je ‰etrn˘ k Ïivotnímu prostﬁedí i v jin˘ch ohledech, neÏ
je spotﬁeba energie.

chladniãka tﬁídy A +
0,83 kWh/den
303 kWh/rok
1 315 Kã
13 100 Kã
13 500 Kã
26 600 Kã

Porovnání nákladÛ na úspornûj‰í chladniãku pﬁi sazbû D 02 – pﬁíklad.
Zdroj: EkoWATT

âeská a evropská znaãka pro certifikované ekologicky ‰etrné v˘robky.
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Stand-by spotﬁeba
Vût‰ina domácích a kanceláﬁsk˘ch elektrospotﬁebiãÛ odebírá proud, i kdyÏ jsou vypnuté. Jde hlavnû o elektroniku:
televize, videa, satelitní pﬁijímaãe, hi-fi vûÏe, poãítaãe a tiskárny, faxy, kopírky, ale i mnoho druhÛ lampiãek. Jak je to
moÏné? Tyto spotﬁebiãe se vyznaãují tím, Ïe mají zabudovan˘ transformátor, kter˘ spotﬁebovává proud neustále. Je
totiÏ trvale pﬁipojen k síti, neboÈ vypínaã je umístûn aÏ za
tímto transformátorem. Tato klidová spotﬁeba je u star‰ích
spotﬁebiãÛ aÏ 20 W. U novûj‰ích je to obvykle 1 aÏ 5 W.
Zpravidla ale máme v domácnosti takov˘chto spotﬁebiãÛ
více a energii spotﬁebovávají nepﬁetrÏitû – celé dny a roky.
Pokud je stand-by pﬁíkon pﬁístrojÛ v celé domácnosti
20 W, spotﬁebují za rok 175 kWh. Pﬁi cenû elektﬁiny okolo
4,30 Kã/kWh je to zhruba 750 Kã. Spotﬁebiãe, které nemusí b˘t ve stand-by reÏimu (elektronika bez dálkového ovládání), lze vypínat buì hlavním vypínaãem, vytaÏením ‰ÀÛry ze zásuvky a nebo elegantnûji – spoleãn˘m vypínáním
pomocí prodluÏovacího kabelu s vypínaãem zásuvek.

distribuce
elektﬁiny
VT

Kã/
kWh

silová elektﬁina
(pﬁi nákupu
od distributora)

stálé VT
platby

stálé
platby

Kã/
mûsíc

Kã/
kWh

Kã/
mûsíc

E.ON 1,63441

48

1,615

40

PRE 1,69377

60

1,728

38

âEZ 1,64434

54

1,559

40

pevné ceny
dle rozhodnutí ERÚ
za
na podporu za ãinnost
systéelektﬁiny
operátora
mové
z OZE
s elektﬁinou
sluÏby
Kã/
kWh

Kã/
kWh

Kã/
kWh

0,14781

0,04075

0,00476

Tvary kompaktních záﬁivek s integrovan˘m pﬁedﬁadníkem.
Kã/
kWh
0,02830 19 %

Pﬁíklad ceny v sazbû D02 (jistiã do 3x20A) pro domácnosti pﬁi nákupu silové
elektﬁiny od distributora v roce 2008. Zdroj: ERÚ, âEZ, PRE, E.ON

Struktura nákladÛ na elektﬁinu v domácnosti se spotﬁebou 3500 kWh/rok, v sazbû D02 (jistiã do 3x20A) u PRE, a.s. pﬁi nákupu silové elektﬁiny od distributora.
Zdroj: EkoWATT
ProdluÏovací kabel s vypínaãem zásuvek. Foto: EkoWATT

Volba tarifu pro odbûr elektﬁiny
Od roku 2006 je trh s elektﬁinou zcela otevﬁen i pro domácnosti. MÛÏeme si tedy vybrat, od koho chceme odebírat
proud. Distribuci elektﬁiny pochopitelnû i nadále zaji‰Èuje pﬁíslu‰n˘ regionální distributor (PRE, E.ON, âEZ). Ceny za distribuci jsou regulovány Energetick˘m regulaãním úﬁadem (ERÚ),
neboÈ zde konkurence není dost dobﬁe moÏná. ERÚ reguluje
i dal‰í ceny, napﬁ. cenu za sluÏby operátora trhu s elektﬁinou.
Na trhu je zatím málo firem, které mají zájem o drobné
zákazníky – domácnosti. Jejich seznam, ceny a podrobnosti lze najít na webu ERÚ. Zde je i kalkulaãka, která
nám spoãítá, kolik pﬁechodem k jinému dodavateli u‰etﬁíme – u bûÏné domácnosti to mohou b˘t stokoruny
roãnû. Pﬁíznivci obnoviteln˘ch zdrojÛ si mohou u nûkter˘ch z nich koupit tzv. zelenou elektﬁinu z obnoviteln˘ch
zdrojÛ, která je o nûco draÏ‰í (0,10 Kã/kWh). Dodavatel
ov‰em zaruãuje její pÛvod z obnoviteln˘ch zdrojÛ.

V‰eobecné
osvûtlení

daÀ
DPH
z elektﬁiny

Dal‰í cestou, jak sníÏit úãet za elektﬁinu, mÛÏe b˘t sníÏení velikosti hlavního jistiãe. Od jeho velikosti se odvíjí
stálé mûsíãní platby, které jsou, zejména u tarifÛ pro vytápûní, pomûrnû vysoké. Vlastní v˘mûna jistiãe stojí nûkolik stokorun a mÛÏe se vrátit za rok. V˘mûnu musí
ov‰em provést odborník. Velikost jistiãe lze zkontrolovat
podle pﬁíkonu spotﬁebiãÛ v domácnosti.

Energeticky úsporné osvûtlení
Umûlé osvûtlení musí splÀovat poÏadavky na zrakovou
pohodu a zrakov˘ v˘kon. Z hlediska energetick˘ch úspor
je rozhodující pouÏívání úãinn˘ch zdrojÛ svûtla. Pomûr
mezi spotﬁebou elektﬁiny a svítivostí zdroje mÛÏe b˘t
v˘razn˘ – napﬁíklad u Ïárovek je pﬁi stejné úrovni osvûtlení zhruba 4 x vy‰‰í neÏ u záﬁivek.
DÛleÏit˘m parametrem v˘bûru svûtelného zdroje je
mûrn˘ v˘kon, udávan˘ jako lm/W, kter˘ vyjadﬁuje úãinnost pﬁemûny elektﬁiny ve svûtlo.

Pro pouÏití svûtelného zdroje k osvûtlování interiérÛ s trval˘m pobytem osob je nutno dosáhnout urãité kvality svûtla
zdroje, vyjádﬁené indexem podání barev, kter˘ by mûl b˘t
vût‰í neÏ 80. V souãasné dobû pﬁipadají pro osvûtlování interiérÛ v úvahu prakticky pouze Ïárovky a záﬁivky.
Standardní Ïárovky a reflektorové Ïárovky jsou nejznámûj‰í, nejroz‰íﬁenûj‰í a také nejménû hospodárné
zdroje svûtla s nejniÏ‰í hodnotou mûrného v˘konu –
pouh˘ch 8 aÏ 18 lm/W. Na svûtlo se tak pﬁemûní jen
3–5 % spotﬁebované energie, zbytek je vût‰inou ztrátové teplo. Reflektorové Ïárovky se pouÏívají pro místní
zv˘raznûní, tedy jako svûteln˘ akcent. Instalaci Ïárovek
lze doporuãit pouze v místech s krátkodob˘m a spí‰e
nepravideln˘m svícením (napﬁ. na WC, v komoﬁe atp.).
Halogenové Ïárovky mají oproti klasick˘m aÏ dvojnásobnou Ïivotnost a také aÏ dvojnásobn˘ svûteln˘ v˘kon
(14–20 lm/W). Uplatní se jako doplÀkové bodové
osvûtlení, pro optické zdÛraznûní detailu ãi osvûtlení ve
speciálních pﬁípadech. Pozor na nevhodnou montáÏ –
halogenová Ïárovka je siln˘m zdrojem tepla!
Záﬁivky patﬁí k úãinn˘m zdrojÛm svûtla (mûrn˘ v˘kon
40–106 lm/W) a ve srovnání se standardní Ïárovkou
spotﬁebují pro vyprodukování stejného mnoÏství svûtla
jen asi 15–25 % energie. V˘hodou je také jejich nízká
povrchová teplota. Nev˘hodou je pomalej‰í nábûh na
pln˘ v˘kon. Kompaktní záﬁivky mají trubici i pﬁedﬁadník
spojeny v jeden celek. Jejich v˘mûna je proto – oproti
záﬁivkám s oddûlen˘m pﬁedﬁadníkem (vût‰ina svítidel
s lineárními trubicemi), kde se mûní jen trubice – draÏ‰í. Kompaktní záﬁivky se vyrábûjí jak se závitem E27, tak
se závitem E14 a lze je pﬁímo na‰roubovat do objímek
stávajících svítidel.
Îárovky s LED diodami se pro osvûtlování pouÏívají
teprve v posledních letech. Dosud se LED diody pouÏívají hlavnû jako kontrolky k pﬁístrojÛm. Hlavní jejich v˘hody jsou: velmi dlouhá Ïivotnost, v˘borná energetická
úãinnost, malé rozmûry a snadné vytvoﬁení úzkého svazku svûtla. âasto se s nimi proto setkáme jako s náhradou reflektorov˘ch halogenov˘ch Ïárovek. V˘znamnou
nev˘hodou je ale barevné podání – na rozdíl od Ïárovek, které vyzaﬁují spojité spektrum, je svûtlo LED diod
omezeno na úzkou oblast vlnov˘ch délek. Pro dosaÏení
bílé barvy a dobrého barevného podání se proto pouÏívá napﬁíklad luminofor nanesen˘ na kryt diody, kter˘
ãást modrého svûtla pﬁemûní na záﬁení v zelené a ãervené ãásti spektra. Svûteln˘ v˘kon je 40–75 lm/W.

Ob˘vací pokoj
LoÏnice
Koupelna
WC
PﬁedsíÀ
·atna
Kuchynû –
pracovní plocha
Kuchynû –
sporák
Kuchynû

Em [lx]

Celkov˘ pﬁíkon Celkov˘ pﬁíkon
Ïárovkov˘ch
svítidel
svítidel [W]
s kompaktními
zdroji [W]

50*
50*
100
300
100
75
100

240
100
60
2 x 40
60
240
60

60
23
15
2 x 11
15
33
15

300**

60

15

300**

2 x 40

2x7

100
(300**)

240

Lineární – 36
(2x 36 ***)

* Pﬁedpokládá se místní doplÀující osvûtlení
** S pﬁíspûvkem od v‰eobecného osvûtlení
*** Doporuãená hodnota
Porovnání osvûtlení jednotliv˘ch místností v bytû pomocí Ïárovek a kompaktních záﬁivek. Zdroj: STÚ-E, a.s.
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