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SVĚTELNÉ PROSTŘEDÍ



Švýcarští vědci dokumentují rozsáhlé výpadky v návštěvách nočních opylovačů rostlin,
které jsou v noci osvětlovány elektrickým světlem, stejně jako snížení počtu jejich plodů.

(Knop 2017)

Veřejné osvětlení ovlivňuje přirozené chování malých živočichů (hmyz, netopýři).
Ovlivňuje jednotlivce, celé populace a může změnit i lokální ekosystémy.

(Rieswijk, 2015)

Veřejné osvětlení ovlivňuje denní rytmus sýkor koňader při péči o potomstvo, může se
stát ekologickou pastí pro hnízdící ptáky. (Titulaer, 2012)

V USA byl prokázán vliv světelného znečištění na rychlost šíření viru západonilské
horečky, virového onemocnění přenášeného hmyzem z ptáků i na člověka.

(Penninsi, 2018)
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Více než 60% světové populace (99% Evropy a USA) žije v prostředí se světelným
znečištěním v noci. (Falchi 2011)

Studie prokazují souvislost mezi vyšší hladinou venkovní osvětlenosti a výskytem
rakoviny prsu u žen (Bauer 2013)

Hladina osvětlenosti, včetně vlivu venkovního osvětlení, byla identifikována jako jeden
z hlavních faktorů způsobujících zpožděný nástup spánku u dospívajících.

(Vollmer 2012)

Jediný týden života bez umělého osvětlení (pobyt v přírodě) dokázal významně snížit
počet a velikosti odchylek v denním rytmu jedinců (sovy, skřivani).

(Wright 2013)

6 a méně hodin spánku denně
1942 11% populace USA
2013 40% populace USA
Průměrná délka spánku se zkrátila z 7,9h na 6,8h. (GALLUP 2013)
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CO SE TO TAM VENKU DĚJE ?
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městský člověk

člověk 
v přírodním prostředí

SVĚTELNÉ PROSTŘEDÍ



SVĚTELNÉ PROSTŘEDÍ

DOCHÁZÍ K RYCHLÉ A VÝRAZNÉ ZMĚNĚ



ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU
V POSLEDNÍCH 20 LETECH VÝRAZNÁ PROMĚNA
– tlak společnosti - být aktivní 24/7
– jsme více vystaveni světlu v noci x přes den uvnitř budov

 naše vnitřní biologické hodiny jsou citlivější
– celkový nárůst dopravy, denní i noční

ZMĚNA OSVĚTLOVACÍCH SYSTÉMŮ
NOVÁ TECHNOLOGIE - LED
– vyšší účinnost, po výměně zpravidla vyšší instalovaný světelný výkon
– vyšší jas zdroje – větší riziko oslnění (včetně reflektorů aut !)
– změna rozložení v prostoru – LED je směrový zdroj – riziko i potenciál
– dostupnost zdrojů – reklama, dekorativní osvětlení, světelné festivaly, vánoce
– změna spektra zdrojů – možnost volby – riziko i potenciál

NOVÉ POZNATKY BIOLOGIE, CHRONOBIOLOGIE
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BIOLOGIE A CHRONOBIOLOGIE

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ ???

Světelné prostředí ovlivňuje fyziologické procesy v našem těle.
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Intrinsically photosensitive
Retinal Ganglion Cells (ipRGCs)

NEVIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ SVĚTLA =>
nevytváří se žádný obrazový vjem
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– suprachiasmatické jádro (SCN)
= centrální hodiny organismu 

– koordinuje ostatní periferní oscilátory
– cirkadiánní (přibližně 24-hodinový) rytmus

– hormony melatonin a kortizol 
– aktivita a odpočinek, biologické procesy v těle 

(zažívání, regulace tělesné teploty, 
změny srdeční frekvence, buněčná obnova)  
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SVĚTLO JE HLAVNÍM SYNCHRONIZÁTOREM VNITŘNÍHO 
BIOLOGICKÉHO RYTMU S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM 



POŽADAVKY NA VENKOVNÍ SVÍCENÍ



BEZPEČNOST OBJEKTIVNÍ 
– nehodovost - statistika policie ČR (mikrospánky !)
– jasy v zorném poli, riziko oslnění
– senioři, osoby s poruchami zraku
– …

SUBJEKTIVNÍ POCIT BEZPEČÍ 
– veřejné osvětlení primárně určeno pro chodce (tj. uživatele prostoru) 

= osvětlení chodníků (Frauenhofer institute)
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SUBJEKTIVNÍ POCIT BEZPEČÍ 
– je stávající osvětlenost dostatečná?

POŽADAVKY

Fotios, Gibbons 2018
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RUŠENÍ SVĚTLEM
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Lyytimaki & Rinne 2013
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… děkuji za pozornost


