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O světle aneb Vraťme se k rozumu I. část
Ing. Tomáš Maixner

Neexistuje mínění, byť sebeabsurdnější, které by si
lidé ochotně neosvojili, jakmile se nechají přesvěd-
čit, že je všeobecně přijímané.

Arthur Schopenhauer, Umění sporu

Dovolil jsem si zvolit pro svůj článek motto,
které použil i Nigel Lawson – autor pozoru-
hodné knihy [1], kde také říká: „Navíc (a to
se velmi často přehlíží), ve velké většině
vědci, kteří s takovou jistotou a zdánlivou
autoritou hovoří o globálním oteplování
a změně klimatu, nejsou ve skutečnosti
žádnými klimatology a dokonce ani příro-
dovědci, a nemají tedy žádné zvláštní vědo-
mosti, kterými by k poznání tohoto tématu
mohli přispět.“ Podobní „vědci“ se neobje-
vují jen v klimatologii, ale ve všech oblas-
tech dotýkajících se životního prostředí. Te-
dy i v oboru osvětlování kde straší
„světelným znečištěním, smogem, sme-
tím…“ I zde se za odborníky vydávají lidé,
kteří nemají o světelné technice ponětí. 

Nechci tímto textem popírat existenci ne-
gativních vlivů světla. Rozhodně jsou přípa-
dy, kdy je světlo nežádoucí, kdy ruší. Však se
také takové účinky světla označují jako rušivé
světlo. „Světelné znečištění“ je novotvar akti-
vistů, kterým se snaží laické veřejnosti namlu-
vit, že světlo něco špiní, a tedy je nutné s tím
něco podniknout. Když se však zamyslíme
nad obecným principem špinění, tak nutně
začnou v mysli hlodat pochybnosti. Pokud
nějaká látka má něco znečistit, tak důsledek
jejího působení musí setrvat na onom znečiš-
těném i poté, co znečišťující látka přestane
působit. Za znečišťující látku (mudrci označo-
vanou polutant) lze považovat například kal-
nou vodu natékající do bazénu. I když její pří-
vod zastavíme, tak bazén zůstává špinavý.
A to až do doby než ho někdo vyčistí. Světlo
se však chová jinak. Může za určitých okol-
ností svítit na oblohu a rušit hvězdářova po-
zorování (ovšem optiku dalekohledu neuma-
že). Ovšem stačí otočit vypínačem, světlo
zhasne a obloha je ve stejném stavu jako byla
před rozsvícením. Světlo nešpiní.

Ano, je žádoucí omezit světlo rušící astro-
nomy, světlo svítící do nežádoucích míst
a směrů, rušící spáče, možná i flóru a faunu.
Aktivisté podávají řadu zaručených receptů
jak rušivé světlo omezit – vyloučit je samo-
zřejmě nejde, protože světlo se šíří všemi
směry a odráží se. Ovšem k problematice ne-
žádoucích, rušivých, účinků světla je třeba
přistupovat kvalifikovaně. A hlavně seriózně. 

Aktivisté se ovšem seriózně nechovají.
„Oblbují“ představitele měst, stavebníky či
hygieniky kupříkladu tvrzením, že je nutné
podle zákona o ovzduší [2] řešit „světelné
znečištění“. Dovolím si prohlásit, že podle [2]
není třeba a ani nelze učinit téměř nic. Je
v něm pouze velmi nekvalifikovaná „definice“
co je„světelné znečištění“. Formulovaná tak,
že by bylo možné ji úspěšně napadnout jako
šíření poplašné zprávy. Ale ničím víc není – je
to jen pseudodefinice obsahující dokonce
i odborné chyby. Nic nevymáhá, pouze špat-
ně konstatuje. A pak je již v [2] toliko ustano-
vení, že obec může regulovat promítání svě-
telných reklam a efektů na oblohu. Toho
využilo asi deset obcí v republice. Vím o pří-
padu (asi nebude jediný), kdy je obecní naří-
zení neplatné. Obec totiž striktně zakázala
ono promítání. Přitom má právo toliko regulo-
vat. Navrhl jsem tamnímu starostovi, ať regu-
luje tak, že promítání povolí mezi druhou
a třetí hodinou odpolední. I tato možnost
svědčí o absurditě zákona.

Jiný příklad nekorektnosti aktivistů.
O „ošklivé kouli“ (jejich oblíbený termín pro
svítidlo podobné tomu na obr. 1) tvrdí, že po-
kud bude náležitě zacloněna, pak se k zemi
odrazí tolik světla, že bude možné snížit pří-
kon svítidla na třetinu a náves bude osvětlena
stejně jako před zacloněním. Z „koule“ bez

úprav dopadá na zem asi 40% světla. Pokud
se však sníží příkon svítidla na třetinu, tak bu-
de k dispozici pouhých 33% světla. Ani kdyby
se všechno beze ztrát odrazilo k zemi, tak to
40% není. 

Realita? Při použití profesionálních způso-
bů přesměrování světla (vnitřní clona, poko-
vený vrchlík – viz obr. 2) se omezí světlo smě-
řující k obloze na necelá dvě procenta.
Ovšem na zem dopadne sotva o deset pro-
cent světla víc než před zacloněním. Veškeré
ostatní světlo „zmizí“. To je daň připadající
clonění a usměrnění světla. A k takovým ztrá-
tám světla dochází v podobných případech
vždy. 

A malé upozornění – svépomocně vyrobe-
né clony (nebo nátěry svítidel) jsou nepří-
pustné. Jde totiž o zásah kterým se změní
podmínky za jakých bylo svítidlo schváleno
do provozu. Není pro ně platné prohlášení
o shodě. A taková svítidla se nesmí provozo-
vat [3]. Navíc je nabádání aktivistů k jakýmko-
liv úpravám svítidel nabádáním k trestnému
činu poškozování cizí věci. 

Aktivisté tvrdí, že svítidla s plochým sklem
(obr. 3) jsou lékem na téměř všechny neduhy
osvětlení. Prý zaručeně minimalizují rušivé
účinky světla, zaručeně méně oslňují. Ba co
víc – jsou nejen ekologická, ale i ekonomic-
ká. Nic z toho není úplná pravda, někdy jsou
dokonce „škodlivější“ než běžná svítidla (obr.
4). Tvrzení o hospodárnosti je pak holý ne-
smysl. 

Obr. 1 – Ošklivá lampa – Klasická „koule“, která je ty-
pickým představitelem rušivého světla. Pře-
sto jsou místa, kde světlo směřující do hor-
ního poloprostoru je v souladu s pravidlem
„svítit jen tam, kde je třeba" – například po-
kud svítí na fasádu významného objektu.

Obr. 2 – Tam, kde je třeba maximálně zamezit vyza-
řování světla k obloze (zde je 1,5%) je mož-
né svítidlo s předešlého obrázku doplnit re-
fraktorem a clonou napařenou přímo na
kulový difuzor. 

Obr. 4 – „Klasické“ svítidlo s vypouklou mísou (účin-
nost cca o 4% vyšší než u svítidla na obr. 3)

Obr. 3 – Svítidlo s plochým sklem 
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Vypouklé mísy u „klasických“ svítidel ne-
jsou samoúčelným dekorativním prvkem.
Jsou navrženy tak, aby světlo opouštělo útro-
by svítidla pokud možno kolmo na plochu mí-
sy. Pak jsou ztráty prostupem minimální.
U svítidla s plochým sklem to samozřejmě ne-
ní možné. Čím více se odchyluje směr pro-
cházejícího paprsku od svislice, tím větší jsou
ztráty. Část světla se pohltí při průchodu, část
se odrazí zpět do svítidla. Nepomáhá př íliš
ani antireflexní sklo. Ve srovnání s „klasic-
kým“ svítidlem propustí to s plochým sklem
méně světla – zejména pro větší úhly. To zna-
mená, že svítí méně a do menší vzdálenosti.
Důsledek je zřejmý. Svítidla s plochým sklem
je nutné umístit v menších rozestupech. Na
osvětlení komunikace určité délky jich bude
zapotřebí víc než „klasických“. Podle [4] je
tento nárůst 5 až 35%. Jednoznačně z toho
plyne, že taková soustava bude investičně
i provozně dražší, energeticky náročnější. 

Vyšší počet svítidel, tedy potenciálních
zdrojů oslnění, také znamená, že soustava
může více oslňovat (asi ve čtvrtině případů to-
mu tak skutečně je). A to i přesto, že jde
o soustavu „plně“ cloněných svítidel, která
obvykle oslňují méně než „klasická“ – to po-
kud působí na pozorovatele jednotlivě. 

A konečně ten nejabsurdnější důsledek.
U klasického svítidla směřuje část světla k ob-
loze přímo a část se odrazí k nebi od terénu.
U svítidla s plochým sklem k obloze nesměřu-
je přímo žádné světlo, jen to odražené. Jedno
svítidlo je šetrnější k nočnímu prostředí. Ale
jak již bylo řečeno, je jich zapotřebí víc. A tak
může nastat případ, že soustava svítidel s plo-
chými skly produkuje větší množství rušivého
světla než ta „neekologická – klasická“. 

Ostatně, nejen množství světla vyzářeného
na oblohu je ekologie. Větší počet svítidel
znamená vyšší spotřebu energie, více vyrobe-
ného železa na větší počet svítidel a sloupů,
více betonu na větší počet základů… to vše
znamená vyšší zátěž životního prostředí… 

Vše uvedené samozřejmě platí pro kvalita-
tivně srovnatelná svítidla a soustavy zajišťující
stejné podmínky pro vidění (a pro případ seri-
ózního návrhu). 

Neodolám, abych neuvedl ještě jeden pří-
pad dokládající odbornou kvalifikaci ekolo-
gických aktivistů. V „ekoporadně“ se lze do-
číst [5]: „… veškeré světlo z pouliční lampy by
v ideálním případě mělo být plně absorbová-
no chodníkem…“. Vjem oka je vyvolán světlem
odraženým od osvětlovaného předmětu.
Chodník dokonale pohlcující světlo by nebyl
vidět. Potom by nemělo smysl na něj svítit. Au-
tor by viděl na hvězdičky. Chvilku. Dokud by si
nezlomil nohu na neviditelné nerovnosti.
A o tom to je. Na hvězdičky se musí kousek za
město – romantik i hvězdář. Na chodník musí-
me vidět všichni (nejen romantici a hvězdáři).
Jak prosté.

Zmatečných a dezorientujících informací
se veřejnosti dostává od aktivistů mnohem ví-
ce. Uvedené příklady byly jen ty nejnápadněj-

ší. Žel, agitaci samozvaných „expertů“ pod-
lehli i bruselští úředníci, kteří nepřímo požeh-
nali plochá skla. Např. [6], [7] nedoporučuje
ve velice temných oblastech (národní parky
a chráněná území) použít svítidla, která sebe-
menším způsobem svítí směrem k obloze (ale
ani nezakazuje – norma je doporučená). 

Ekologicky správný je takový postup, že se
provede návrh jak se svítidly s plochým
sklem, tak s „klasickými“. U kvalitativně rovno-
cenných soustav se pak vyhodnotí jejich vliv
na noční prostředí. Jen tak lze rozhodnout ja-
ká soustava bude šetrnější. Návrh musí samo-
zřejmě vypracovat kvalifikovaný odborník. Tím

je světelný technik, nikoli ekologický aktivista
– i kdyby třeba byl ověnčen množstvím mezi-
národních vyznamenání… ovšem od jemu po-
dobných „expertů“.

Pseudoekologové bez sebemenšího vzdě-
lání v oboru určují kde a jak se má svítit. Při-
pomínám motto tohoto článku. Toho, aby se
nekvalifikovaná mínění aktivistů stala všeo-
becně přijímanými, toho dosahují poměrně
úspěšně metodou El Álamo. To je metoda
používaná ekologickými aktivisty na celém
světě. Vychází z příběhu, který se odehrál
v texaské pevnosti El Álamo ve čtyřicátých
létech 19. století. Tam hrstka vojáků vzdoro-
vala přesile. Aby oklamala útočníky, tak kaž-
dý z bojovníků neustále měnil svoji pozici
a střílel z různých míst. Obránci El Álamo
podlehli, ale jejich taktika v ekologicko-akti-
vistickém kabátku již několikrát oklamala ve-
řejnost. Aktivisté po dohodě přebírají texty
jediného autora – nebo několika mála. Mate-

riály vydávají za svá díla a snaží se tak nave-
nek vzbudit dojem, že o nějakém problému
hovoří jednotně velké množství „odborníků“.
Skutečné odborníky pak označují za nekvali-
fikované, neznalé a když to nestačí, tak za
podplacené (v případě „světelného špinění“
světlařskou lobby).

Praktikami připomíná chování aktivistů Sva-
tou inkvizici. Vyhlašují axiomy a nevadí, že
často odporují přírodním zákonům. Odpor je
nepřípustný. Být středověk, tak jsem již dávno
upálen. Stejně jako byl pro kacířství jeden
z mých předků.

Vraťme se k rozumu.
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Obr. 5 – Na fotografii netančí španělská dívka kol hranice na které bych snad byl aktivisty upálen. Technicky
nezdařilý obrázek uvádím proto, že jde o ukázku jediného případu kdy světlo způsobuje „znečištění“.
Při špatných světelných podmínkách se na fotografii objeví šum. Zůstává zachován i po té, co se
ukončí působení světla na čip digitálního fotoaparátu. Přesto ani aktivisté nenazývají tento šum zne-
čištěním… Foto zapůjčeno paní Šárkou Horákovou


