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Budeme ješt vídat hv zdy na obloze?
Odpov na tuto otázku souvisí s problematikou tzv. sv telného zne išt ní. Pohled na
hv zdnou oblohu je ohro"en nevhodnými a zbyte n silnými sv tly ve$ejných osv tlení mnoha
m st, ale i sv tly v pr'myslových zónách, na se$a ovacích nádra"ích, sv tly osv tlujícími
billboardy, dálni ní zna ky a r'zné stavby. Existují i sv telné pouta e, které svítí na oblohu a
mají p$ilákat k návšt v diskotéky nebo no ního podniku. Mo"ná nikoho nenapadlo, "e to
n komu a n emu m'"e vadit.
Co je to sv telné zne išt ní? Jde o sv tlo, které se rozptyluje v ovzduší a kv li kterému je
obloha ve m stech a jejich okolí sv tlá. Zdrojem tohoto sv tla jsou v prvé ad nevhodné lampy
ve ejného osv tlení. Nevhodné lampy jsou takové, které svítí vodorovným sm rem, p ípadn i
sm rem vzh ru. Ve ejné osv tlení je v obcích instalováno za ú&elem osv tlování ulic. K osv tlení
ulic je pot$eba, aby lampy svítily sm rem dol'. Sv tlo putující vodorovným sm rem nejen(e
neosv tluje ulici, ale výrazn p ispívá ke vzniku sv telného zne&išt ní. Vodorovné svícení má navíc
za následek osl)ování chodc i idi& . Sv tlo, které od n kterých lamp putuje dokonce p ímo
vzh ru do nebe, sice nep ispívá ke sv telnému zne&išt ní tolik, jako kdyby putovalo vodorovn ,
nicmén je naprosto zbyte&né (prost vyletí pry& do okolního vesmíru).
Jist si ka(dý dovede vybavit ze svého okolí p íklady špatných lamp. Zasa,me se tedy o to,
aby byly instalovány pouze dobré lampy. Jak by taková lampa m la vypadat? P edn by vlastní
zdroj m l být usazen hloub ji v osv tlovacím t lese, aby bylo zamezeno ne(ádoucímu
vodorovnému svícení. Dále by taková lampa m la mít dole rovný kryt, aby nedocházelo k rozptylu
sv tla práv do stran. Vodorovný dolní kryt z tvrzeného skla je po ád stejn &irý a odolný v &i
vandal m. Lampa by tedy m la osv tlovat prostor pod sebou. Vrcholový úhel ku(ele, kam lampa
svítí, by m l být nejvýše 100° a( 130°. Jednoduše lze shrnout, (e kdy" má být dob$e vid t
osv tlená ulice, nesm jí být p$íliš vid t samotná svítidla.
Co bude p$ínosem, pokud budeme pou"ívat jen dobré lampy? Za prvé: lampy nebudou
ji( v bec nebo jen minimáln osl)ovat chodce i idi&e. Tím pádem bude sítnice oka mnohem
citliv jší a bude mo(né sní(it celkové osv tlení. Za druhé: sv tlo, které by jinak unikalo
ne(ádoucími sm ry, bude odraznými plochami uvnit lamp nasm rováno sm rem dol . Tedy lze
op t sní(it p íkon takové lampy. Nejen, (e se tak zlepší osv tlování ulic a pohyb lidí na nich se
stane bezpe&n jší, ale také se uspo í velké mno(ství finan&ních prost edk , které dnes „vylétají do
vzduchu“. Zlepší se spánek obyvatel dom , kterým nyní svítí lampy do oken. A v neposlední ad
se bude moci ka(dý pot šit pohledem na hv zdnou oblohu.
Co dále p ispívá ke sv telnému zne&išt ní? Jsou to r zná sv tla v pr myslových zónách, na
se a,ovacích nádra(ích, u benzinových stanic, sv telné pouta&e - reflektory svítící na oblohu,
osv tlené billboardy, dálni&ní zna&ky a r zné stavby.
Zejména osv tlené billboardy v jinak temné krajin jsou velkým nešvarem. Nejen(e ruší p i
pozorování oblohy v okruhu n kolika kilometr , ale samy o sob jsou pom rn nebezpe&né.

Billboardy nebo dokonce jejich osv tlovací t lesa &asto osl)ují idi&e. Stejn osl)ují i reflektory
zespodu osv tlující velké dálni&ní zna&ky a cedule. Pro idi&e jsou &asto nep íjemná i sv tla u
benzinových stanic nebo v blízkosti pr myslových zón. Pokud se idi& pohybuje po dálnici
rychlostí v ádech desítek metr za sekundu, je nebezpe&né, pokud se na n kolik sekund ocitne
v záplav mnoha sv tel a ješt více nebezpe&né je, kdy( tuto sv telnou show opouští. Nep íjemné je
také osln ní idi&e od sv tel jiných automobil . V d sledku osl)ujících sv tel na ulicích i dálnicích
jsou do moderních automobil
montovány silné reflektory, které osl)ují ostatní ú&astníky
silni&ního provozu. .ím více rušivého sv tla v noci je, tím více dalšího sv tla ka"dý pot$ebuje,
aby dob$e vid l.
Kulturní památky jako kostely, hrady, zámky a další stavby osv tlujme s mírou a decentn –
jen tak vynikne jejich krása!
Zamysleme se ješt obecn ji nad problémem sv telného zne&išt ní. Krom toho, (e se jedná
o problém technický i fyzikální (správn osv tlovat ulice) a také ekonomický (vyhozené
prost edky da)ových poplatník ), je však v prvé ad problémem ekologickým. Zbyte&né svícení
svým nárokem na výrobu elektrické energie nep ímo p ispívá ke zvyšování podílu skleníkových
plyn v atmosfé e a tím ke globálnímu oteplení. Navíc um lá no&ní sv tla ruší n které druhy pták ,
&i dokonce zp sobují smrt mnoha jedinc hmyzu.
Pokud poroste sv telné zne&išt ní i nadále, budou lidé moci obdivovat hv zdnou oblohu u(
jen v planetáriích a ve svých snech. Hv zdné nebe je sou&ástí našeho duchovního a p írodního
bohatství. Pohled na t pyt tisíc hv zd je úchvatný zá(itek, na který má ka(dý právo stejn jako na
&istý vzduch. Nedovolme nepo$ádník'm, co „trousí sv telné smetí“, zne iš4ovat oblohu!
Více informací zájemci najdou na adrese http://svetlo.astro.cz, dotazy lze psát do ve ejné
elektronické diskuse http://amper.ped.muni.cz/svetlo.
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Feská astronomická spole&nost (FAS) vydává od kv tna 1998 tisková prohlášení o aktuálních
astronomických událostech a událostech s astronomií souvisejících. FAS je sdru(ením
profesionálních a amatérských astronom zalo(eným roku 1917. Archiv tiskových prohlášení lze
najít na Internetu na adrese http://www.astro.cz/cas/tisk.htm. S technickými a organiza&ními
zále(itostmi ohledn tiskových prohlášení se obracejte na Pavla Suchana na adrese Štefánikova
hv zdárna, Pet ín 205, 118 46 Praha 1, tel.: 02/57320540, fax: 02/57325390,
e-mail: suchan@observatory.cz.

