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Svetelná kontaminácia prostredia je definovaná ako neprimerané používanie 
umelého svetla v noci. Tento aspekt osvetlenia v súčasnosti priťahuje veľkú 
pozornosť, pretože má širšie dôsledky na spoločnosť, ako sa očakávalo. 
Pôvodne najmä astronómovia poukazovali na negatívne aspekty umelého 
osvetlenia v noci, pretože im to sťažovalo alebo až znemožňovalo pozorovanie 
nočnej oblohy v blízkosti veľkých miest, ktoré sú v noci najviac osvetlené. Avšak 
oveľa významnejšie znepokojenie vo vedeckej a postupne aj v laickej verejnosti 
vyvoláva skutočnosť, že svetelná kontaminácia počas noci môže mať vážne 
negatívne dôsledky na biodiverzitu a na ľudské zdravie.  

Tento problém je relatívne nový. Ubehlo už 130 rokov od vynájdenia 
žiarovky, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou moderného života. Pôvodné 
volfrámové žiarovky mali nízku svietivosť a vo svojej podstate nemohli 
vyvolávať zásadné dopady na životné prostredie a zdravotný stav obyvateľstva. 
Situácia sa podstatne zmenila za posledných 50–60 rokov, po objavení a 
skonštruovaní svietidiel s veľmi vysokou intenzitou svietivosti. Aj preto sa 
svetelnej kontaminácii prostredia začína venovať stále väčšia pozornosť. 

V ostatných rokoch sa vo vedeckej a aj populárnej literatúre objavuje čoraz 
viac správ o negatívnych dôsledkoch svetelnej kontaminácie na človeka 
(NAVARA & NELSON 2007; CHEPESIUK 2009). Tento jav je spájaný s nárastom 
incidencie civilizačných ochorení, najmä s výskytom rakoviny a 
kardiometabolických ochorení (RÜGER & SCHEER 2009). Je otázne, do akej 
miery sú vzťahy medzi zvýšenou kontamináciou svetlom počas noci a 
civilizačnými ochoreniami kauzálne a do akej miery iba korelatívne. Publikované 
výsledky však jednoznačne upozorňujú na to, že narúšaniu prirodzených 
denných rytmov aktivity a spánku je treba venovať väčšiu pozornosť.  

Okrem svetelnej kontaminácie prostredia k narušeniu rytmov prispieva 
samozrejme aj súčasný moderný štýl života a intenzívne osvetlenie interiérov. 
Človek je exponovaný intenzívnemu umelému svetlu do neskorých nočných 
hodín. Je to dôsledok práce na zmeny, nových trendov v životnom štýle, ale aj v 
dizajne svetelných zdrojov v domácnostiach, ako aj v centrách obchodu či 
zábavy. V neposlednom rade je to aj masívne využívanie moderných 
prostriedkov práce a zábavy, akými sú počítače, tablety, LED obrazovky, 
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moderné telefóny. Významným faktorom pre pochopenie týchto zmien je 
skutočnosť, že ich dôsledky nemusia byť rýchle a akútne a sú často dosť 
nešpecifické, čo môže sťažovať ich identifikáciu. 

Nový faktor, ktorý môže v budúcnosti zvýrazniť negatívne vplyvy rušivého 
svetla v noci je objav a súčasné masívne zavádzanie LED (dióda emitujúca 
svetlo) svietidiel. Za sériu objavov súvisiacich s LED svietidlami dostali japonskí 
vedci a konštruktéri Isamu Akasaki, Hiroshi Amano a Shuji Nakamura v roku 
2014 Nobelovu cenu za fyziku. V odôvodnení udelenia ceny sa uvádza “za 
objav vysokoúčinných diód emitujúcich modré svetlo, ktoré umožnilo vyvinutie 
veľmi jasných a energeticky úsporných svetelných zdrojov” (THE NOBEL PRIZE IN 

PHYSICS 2014).  

Ako často predtým, aj teraz prináša udelenie Nobelovej ceny okrem 
pozitívnych vplyvov na danú oblasť vedy a praxe aj viaceré kontroverzie a 
otázniky. V oblasti LED svietidiel sú to predovšetkým otázky možných 
negatívnych dôsledkov intenzívneho modrého svetla na ľudský organizmus a 
zvýšená kontaminácia nočného prostredia svetlom z modrého segmentu 
svetelného spektra. Z experimentálnych prác je dobre známe, že práve modré 
svetlo má najsilnejšie synchronizačné účinky na biologické systémy a 
schopnosť najvýraznejšie potláčať produkciu hormónu melatonínu, ktorý je 
produkovaný iba počas subjektívnej noci, pokiaľ organizmus nie je vystavený 
svetlu (FIGUEIRO et al. 2014). 

Rôzne svetelné zdroje (obr. 1) majú odlišné zastúpenie modrého svetla vo 
svojom spektre, ktoré sa podstatne líši od prirodzeného svetla, ktorého 
spektrum sa navyše podstatne mení počas dňa, aktuálneho počasia, či 
prostredia (more, vysoké hory, les). Na ilustráciu sú na obrázku 1 znázornené 
spektrálne profily slnečnej oblohy, ako aj rôznych zdrojov osvetlenia, ktoré sme 
získali meraním spektrofotomertrom Konica Minolta CL-500A na našom 
pracovisku. Z obrázku je zrejmé, že zastúpenie modrého svetla pri jednotlivých 
zdrojoch sa podstatne líši, čo môže podstatne ovplyvňovať aj jeho biologické, 
nefotopické účinky na ľudský organizmus. Navyše tieto biologické účinky môžu 
byť pozitívne ráno, keď sa človek prebúdza a začína denné aktivity a negatívne, 
keď je človek vystavený svetlu s vysokou intenzitou a vysokým zastúpením 
modrého svetla neskoro v noci. 

Vzhľadom na to, že život sa vyvinul v podmienkach striedania fáz svetla a 
tmy a tento environmentálny signál bol prítomný počas celej evolúcie človeka a 
života na Zemi, je namieste určitá ostražitosť voči potenciálnym negatívnym 
dôsledkom svetelnej kontaminácie. Platí to tým viac, že táto expozícia 
nevyvoláva u väčšiny ľudí priame negatívne zmeny a väčšina obyvateľstva si 
neuvedomuje potenciálne negatívne vplyvy rušivého osvetlenia na svoj 
zdravotný stav, duševnú pohodu, kvalitný spánok a dobrú náladu. Práve 
naopak, mnohým ľuďom nadmerné osvetlenie ulíc a z ulíc aj bytov a spální 
nevadí, prípadne sa cítia v ostrom intenzívnom osvetlení na ulici bezpečnejšie. 
A doma, aj napriek slabšej kvalite spánku si neuvedomujú, že problém môže 
vznikať prenikaním kontaminujúceho osvetlenia. Pritom vedecké práce z 
posledných rokov demonštrovali, že výskyt rakoviny prsníka vysoko koreluje s 
intenzitou svetelnej kontaminácie (KLOOG et al. 2010) a ženy, ktoré dlhodobo 
spali pri uzavretých okeniciach v zatemnených spálňach mali nielen kvalitnejší 
spánok, ale aj nižší výskyt rakoviny prsníka (KLOOG et al. 2011). V tomto 
prípade je preventívne opatrenie veľmi jednoduché, pozostáva iba zo 
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zatiahnutia závesov či roliet, ale na druhej strane ilustruje, ako málo vieme o 
negatívnych dôsledkoch rušivého, kontaminujúceho svetla v noci. Najnovšie 
výsledky dokazujú, že informovanosť verejnosti je nutnou podmienkou pre 
uvedomelé správanie sa jedincov ku kontaminujúcemu osvetleniu a že 
neexistuje očakávaná signifikantná korelácia medzi vyššou intenzitou osvetlenia 
verejných priestorov a kriminalitou (GROOSE 2014). Znamená to, že ľudia si 
musia uvedomiť, že viac svetla v ktorúkoľvek nočnú dobu nie je lepšie a že toto 
svetlo môže mať negatívne dôsledky na ich zdravie a na okolité prostredie.  

 

 
Obr. 1:  Rôzne svetelné zdroje a vlnové dĺžky viditeľného svetla, ktoré emitujú. 

Spektrálny profil slnečnej oblohy o 15.00 h (A); volfrámová žiarovka (B); 
kompaktná fluorescenčná žiarivka – tzv. šetriaca žiarivka teplej farby 2700 K 
(C); neónová výbojka (D); LED žiarivka – teplá biela farba svetla 2700 K (E); 
LED žiarivka – studená biela farba svetla 6500 K (F). (Zdroj: Vlastné merania 
komerčne dostupných svetelných zdrojov spektrofotometrom Konica Minolta 
CL-500A) 

 
Táto potreba je naliehavejšia najmä v tomto období, kedy je v mnohých 

mestách Európy, ale aj na Slovensku, klasické pouličné osvetlenie vymieňané 
za energeticky úspornejšie LED osvetlenie. Bez poznania a uvedomenia si 
možných negatívnych dôsledkov svetelnej kontaminácie prostredia hrozí 
náhrada klasických nízko účinných svietidiel vysokovýkonnými LED svietidlami 
na neprimerane vysokej úrovni príkonu, čím sa podstatne neušetria náklady na 
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elektrickú energiu, ale neúmerne a nepotrebne sa zvýši intenzita vonkajšieho 
osvetlenia a znásobia sa negatívne účinky nadmerného svetla v noci na ľudské 
zdravie. 

Špecifikom negatívnych účinkov svetla v noci je dvojitý efekt svetla na 
ľudský a živočíšny organizmus. Popri klasických vizuálnych efektoch, ktoré sú 
dlhodobo v pozornosti odborníkov z oblasti architektúry, stavebníctva a 
pracovného lekárstva, v súčasnosti sa veľa diskutuje o nevizuálnych účinkoch 
svetla, ktoré synchronizuje biologické cirkadiánne rytmy (ZEITZER et al. 2000; 
STEVENS 2011). Tieto dva účinky svetla sú sprostredkované fyziologickými 
mechanizmami a odlišnými fotoreceptormi. Klasické fotoreceptory v tyčinkách a 
čapíkoch sprostredkujú obrazové videnie a o týchto procesoch vieme relatívne 
veľa, pretože sú študované úž dve storočia. V gangliových bunkách sietnice 
oka bol nedávno objavený nový fotopigment melanopsín (BRAINARD et al. 2001), 
ktorý je citlivý najmä na modré svetlo vlnovej dĺžky okolo 460 nm a zodpovedá 
prednostne za synchronizáciu biologických rytmov. Svetlo emitované v týchto 
vlnových dĺžkach dokáže najefektívnejšie potláčať produkciu hormónu 
melatonínu, ktorý je v organizmoch produkovaný iba počas noci a slúži na 
synchroninzáciu endogénnych cirkadiánnych rytmov v jednotlivých tkanivách a 
orgánoch s cyklicky sa meniacimi podmienkami prostredia (BRAINARD et al. 
2008). Predovšetkým tejto časti svetelného spektra by sa mali ľudia v noci 
vyhýbať. Je obsiahnutá najmä v LED svietidlách emitujúcich biele studené 
svetlo s teplotou farby 4 000 Kelvinov a viac (WEST et al. 2011; VAN DEN 

WERKEN et al. 2013). Používanie tohto typu svietidiel je predajcami doporučené 
na osvetlenie vonkajších priestorov, ale aj v domácnostiach, keďže pri 
rovnakom výkone emitujú LED žiarivky v teplých farbách menej svetla ako 
studená LED žiarivka.: 

Záverom môžeme konštatovať, že narušenie biologických rytmov môže viesť 
k zhoršovaniu zdravotného stavu človeka, pričom mechanizmy nie sú jasne 
definované. Jednou z možných ciest je potlačenie rytmickej produkcie hormónu 
melatonínu, ktorý je pokladaný za hlavný neuroendokrinný signál prenášajúci 
do organizmu informáciu a cykloch striedania svetla a tmy (HANIFIN & BRAINARD 

2007). Okrem jeho účinkov na cirkadiánnu organizáciu a synchronizáciu 
centrálneho a periférnych oscilátorov, melatonín má aj priame účinky na 
niektoré orgány a štruktúry, v ktorých boli identifikované melatonínové receptory 
(BEŇOVÁ & ZEMAN 2007). V uvedených oblastiach prebieha intenzívny výskum 
biologických účinkov melatonínu a predpokladá sa, že nám nové poznatky 
umožnia lepšie chápať tento komplexný problém. 
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