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Vážený respondente! 

 

Jsme rádi, že jste si udělal čas na náš dotazník, který slouží ke zmapování vlivu tzv. 

světelného znečištění (alternativní označení „rušivé světlo“) na obyvatele ČR a ke zjištění       

informovanosti o této problematice.  

  Světelné znečištění představuje veškeré světlo vytvořené člověkem, které nějakým 

způsobem negativně ovlivňuje svoje okolí. O vlivech na člověka samotného je zatím velmi 

málo informací. To je právě důvodem vzniku následujících otázek, zaměřených na subjektivní 

vnímání jeho dopadů na běžné životní situace. Vyplnění dotazníku je anonymní a zabere jen 

pár minut. 

 

Pokyny k vyplnění: vhodné odpovědi zakroužkujte. U každé otázky uveďte prosím pouze 

jednu odpověď. 

 

Otázky: 

 

1) Setkal(a) jste se dříve s pojmem „světelné znečištění“ případně „rušivé světlo“? 

a. ano 

b. ne 

 

2) Jestliže ano, měl(a) jste tu možnost: 

a. z multimédií (televize, rádio, noviny, internet, apod.) 

b. na hvězdárně nebo v planetáriu 

c. z doslechu 

d. jinak …………………………………............ (odkud) 

 

3) Všiml(a) jste si v posledních letech nárůstu zdrojů umělého osvětlení (veřejné 

osvětlení, sportoviště, světelné reklamy, osvětlené kostely apod.)? 

a. ano - v nočních hodinách je více světla 

b. ne - situace se příliš nezměnila 

c. ne - všiml(a) jsem si naopak poklesu 

 

4) Veřejné osvětlení v místě Vašeho bydliště považujete za: 

a. nedostatečné 

b. přiměřené 

c. nadměrné 

 

5) Máte pocit, že veřejné osvětlení je účinný nástroj boje proti kriminalitě? 

a. ano 

b. ne 

c. nejsem si jist(a) 

 

6) Je tento pocit podložen Vaší osobní zkušeností (byl(a) jste obětí či svědkem trestného 

činu v nočních hodinách)? 

a. ano - v neosvětlené (či velmi málo osvětlené) ulici 

b. ano - v dobře osvětlené ulici 

c. ano - v osvětlené i neosvětlené ulici 

d. ne 
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7) Souhlasíte s tím, že by se mělo veřejné osvětlení v méně frekventovaných, vedlejších 

či okrajových uličkách tlumit na polovinu nebo zhasínat např. mezi půlnocí a 4 

hodinou ranní? 

a. souhlasím s vypínáním - je zbytečné svítit tam, kde téměř nikdo nechodí 

b. souhlasím pouze s tlumením - lze takto např. ušetřit část prostředků 

c. nesouhlasím - svítit by se mělo celou noc „na plný výkon“ i na málo 

frekventovaných cestách 

 

8) Jaký způsob slavnostního osvětlení historických budov preferujete? 

a. osvětlení celé stavby/fasády 

b. decentní osvětlení detailů (např. hodiny, zvonice, apod.)  

c. nepreferuji osvětlení historických budov 

 

9) Slavnostní osvětlení budov by mělo být rozsvícené: 

a. celou noc - např. pro stálý estetický přínos a vliv na rozvoj turistiky  

b. jen část noci (např. do 22h) 

c. jen při vhodných příležitostech (víkendy, svátky, slavnosti) - neztratí se punc 

výjimečnosti  

d. nejsem příznivcem osvětlování budov  

 

10) Ruší Vás někdy umělý zdroj světla při spánku? 

a. ano - veřejné osvětlení mi svítí přímo do ložnice, musím používat 

žaluzie/závěs 

b. ano - přímé světlo z lamp mi sice nesvítí do ložnice, ale rozptýlené světlo 

zvenčí mi vadí při spánku, musím používat žaluzie/závěs   

c. ano - ruší mne však jiný zdroj světla než veřejné osvětlení (např. světelná 

reklama)  

d. neruší - umělé osvětlení mi sice svítí dovnitř, ale tak mi to vyhovuje 

e. neruší   

 

11) Býváte oslněn(a) silnými zdroji umělého osvětlení při chůzi nebo jízdě autem? 

a. ano - oslňují mne dost výrazně 

b. ano - ale jen trochu 

c. ne - osvětlení je dobře směřované 

 

12) Považujete možnost následků oslnění za natolik vážnou, že by měla být řešena např. 

lepším směřováním světla? 

a. ano - toto považuji za vážný jev, se kterým je třeba něco dělat 

b. spíše ano 

c. spíše ne 

d. ne - v žádném případě 

 

13) Je možné za jasného počasí z místa Vašeho bydliště na noční obloze vidět Mléčnou 

dráhu? 

a. ano - velmi dobře 

b. ano - ale jen slabě 

c. ne - je přezářena umělým osvětlením 

d. nezkoušel(a) jsem to/nepamatuji se 
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14) Myslíte si, že viditelnost hvězd a Mléčné dráhy má význam pouze pro astronomy? 

a. ne - hvězdná obloha je součástí našeho přírodního bohatství a měla by být 

dostupná všem 

b. ano - hvězdné nebe mě neoslovuje, je to záležitost pro zájemce/profesionály 

 

Údaje o respondentovi: 

 

Žena    Muž  

 

Věk: méně než 20  /20-40/  41-59 / 60 a více 

 

Vaším bydlištěm je obec:   

         

 do 5000 obyvatel                          do 50 000 obyvatel  nad 100 000 obyvatel 

 do 20 000 obyvatel              do 100 000 obyvatel 

 

Bydlíte: 

blíže centra obce / blíže okraje obce 

 

 

Pokud máte k této problematice nějakou poznámku, budeme rádi, když nám ji sdělíte: 

 

.....................................................................................................................……………............ 

.....................................................................................................................……………………

…………………………………………………………………………………......................... 

 

 

Děkujeme za Váš čas! 

 

 


