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Pozemní měření
• Pozorovatelé pomocí skymetru měří jas oblohy
• Nutná opakovaná měření, jas je výrazně závislý na 

aktuálním stavu oblohy
• www.SkyQuality.com

Zdroj: [2], [3]



Světelné znečištění neexistuje
(a přesto je)



TERMINOLOGIE

Světelné znečištění
Světelný smog
Light pollution

Licht Verschmutzung
Rušivé světlo



V roce 1879 Thomas Edison 
vynalezl žárovku…
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2/3 pozemšťanů dnes žije v místech zasažených světelným znečištěním.

V Evropské unii a ve Spojených státech je to 88 % obyvatel.



Obloha a (umělé) světlo 

Máme dost tmy?

Ochrana nočního životního prostředí

Celosvětový problém světelného znečištění



SEDM TRÁPENÍ CIVILIZACE

1. Znečištění ovzduší
2. Znečištění vody
3. Kontaminace půdy
4. Hluk
5. Záření
6. Odpady
7. Světelné znečištění



Komu škodí světelné znečištění?

Obtíže při provádění astronomických pozorování

Špatný vliv na lidský život a zdraví

Narušení ekosystémů

Plýtvání energií a znečištění prostředí

Mizí hvězdná obloha

Snížení bezpečnosti řidičů a chodců v noci



Počet hvězd viditelných očima 





Prognóza do budoucnosti

2000 2025



Ondřejov 1977            Ondřejov 2004







Planeta v noci



Světová mapa světelného znečištění



Monitoring světelného znečištění

© Istituto di Scienza e 
Tecnologia 
dell'Inquinamento 
Luminoso

http://www.lightpollution.it/istil/index.html
http://www.lightpollution.it/istil/index.html
http://www.lightpollution.it/istil/index.html
http://www.lightpollution.it/istil/index.html


Nový celosvětový Atlas světelného znečištění - mapy znázorňující umělý jas noční 
oblohy.
PDF článku obsahující mapy, výsledky a srovnání -
http://advances.sciencemag.org/content/advances/2/6/e1600377.full.pdf

Lokality v Evropě, 
odkud je nejdál na 
místa nedotčená 
světelným 
znečištěním 
v zenitu, případně 
zcela přírodní 
lokality.
.

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadvances.sciencemag.org%2Fcontent%2Fadvances%2F2%2F6%2Fe1600377.full.pdf&h=fAQH15VYj&enc=AZMtRMEbYA9jdAbNRo1tNN2V27GTXyBM1waOuliTgH3QZezbawgOkeuguD8hrKNDNmyKWkhTplDZn6qZqZVyLN0lpLNDuhZOgljPyCoz4p-ScPoYC8-MyM1lk20PuFDwrUp3GmJ8Zs0_yoYJXUby5I7V&s=1














Jizerská oblast tmavé oblohy





Jizerská oblast tmavé oblohy









2017 
Kanada           USA         Chile

Velká Británie 5     Česká republika 3 Maďarsko 3 Německo 3 
Slovensko 3       Polsko 2      Francie 1       Irsko 1      Španělsko 10 

CELKEM 76







La Serena - Chile

1999 2004
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O kolik horší jsou bílé LED pro naši noc?
Srovnání současného stavu (vlevo) a situace, kdy by venkovní osvětlení bylo vyměněno za 
4000K LED svítidla o stejném světelném toku (vpravo). Zhoršení situace je více než 
dvojnásobné.
LED svítidla s teplotou 4000 K a více jsou již nyní používána v některých českých 
obcích. Doporučená teplota je přitom maximálně 2700 K.

Zdroj: The new world atlas of artificial night sky brightness, Falchi et al., http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377

http://advances.sciencemag.org/content/2/6/e1600377




Svítit účelně

Svítit jenom tam, kam je 
to potřeba

A jen tak silně, jak je to 
potřeba



Být ohleduplní 
k přírodě



Být ohleduplní 
k člověku



Svícení do dolního poloprostoru

Barva světla (teplota chromatičnosti)
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