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Opatření související se světelným zářením ve vztahu k postupům podle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) – metodický pokyn 
k předcházení a snižování světelného znečištění 

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstva životního 
prostředí Vám pro zajištění jednotného postupu při aplikaci zákona č. 100/2001 Sb. zasílá 
metodický pokyn k opatřením souvisejícím se světelným zářením ve vztahu k postupům 
dle zákona č. 100/2001 Sb. za účelem předcházení a snižování světelného znečištění. Metodický 
pokyn je určen zpracovatelům oznámení, dokumentací vlivů záměrů na životní prostředí, posudků 
o vlivech záměrů na životní prostředí a příslušným úřadům. 

Světelné znečištění, které by mohlo být způsobováno záměry uvedenými v § 3 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., je žádoucí považovat za jeden z možných vlivů těchto záměrů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Doporučuje se proto, aby v dokumentech zpracovávaných podle 
zákona č. 100/2001 Sb. byly v příslušných kapitolách (zejména kapitoly B.I, B.III a D oznámení 
nebo dokumentace, tj. kapitoly týkající se charakteru záměru, technického řešení, výstupů a vlivů 
záměru, opatření k prevenci atd.) vhodným způsobem popsány a v rámci posuzování zohledněny 
i vlivy záměru, které by mohly přispívat ke světelnému znečištění a v důsledku toho ovlivnit 
jednotlivé relevantní složky životního prostředí a veřejného zdraví (obyvatelstvo, biologická 
rozmanitost, krajina apod.).   

V této souvislosti se doporučuje, aby záměry ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., které by mohly 
přispívat ke světelnému znečištění (jsou-li rozpracovány v takové úrovni podrobnosti), byly 
předkládány s ohledem na následující obecná opatření k zamezení výskytu světelného znečištění:  

- navrhovat osvětlení šetrné k nočnímu prostředí, které využívá moderních poznatků 
a technologií, je účelné a neobtěžuje své okolí; 

- osvětlovací soustavy navrhovat tak, aby světlo co nejméně unikalo do prostoru, který není 
určen k osvětlování; 

- nebrání-li tomu vážné provozní či bezpečnostní důvody, směřovat světelný tok pouze do 
dolního poloprostoru; 

- při návrzích osvětlenosti venkovních prostor, či dopravních staveb, osvětlenost bezúčelně 
nepředimenzovávat; 

- pokud to provozní nebo bezpečnostní okolnosti nevyžadují, vyvarovat se světelným 
zdrojům s vysokým podílem krátkých vlnových délek < 500 nm, resp. světelných zdrojů 
s vyšším podílem modré spektrální složky - tzv. chladným bílým světlem (s vysokou 
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hodnotou náhradní teploty chromatičnosti „CCT“), doporučeno je nižší nebo rovno 2 700 K 
v době nočního klidu;  

- vyvarovat se zařízení s emisemi stroboskopických a laserových světelných efektů 
do vnějšího prostředí; 

- intenzitu reklamního osvětlení a osvětlení průmyslových a obchodních center přizpůsobit 
okolnímu prostředí; v případě nápisů a reklamních znaků dát přednost zdůraznění obrysů 
před celoplošným nasvícením; 

- vypínat světelné zdroje a reklamní osvětlení v době, kdy nejsou potřebné (v době nočního 
klidu, po uzavření podniků atd.); 

- navrhovat osvětlení respektující soukromí a zdraví obyvatel (zamezit záření venkovního 
osvětlení do oken obytných domů);  

- odpovídajícími technickými či jinými opatřeními zajistit, aby mimo osvětlované objekty 
unikalo co nejméně světla. 

Úkolem zpracovatele posudku o vlivech záměru na životní prostředí je posoudit, zda je 
problematika světelného znečištění v dokumentaci dostatečně zohledněna a vyhodnocena 
a v případě potřeby navrhnout vhodná opatření k prevenci a minimalizaci negativních vlivů 
způsobených světelným zářením na životní prostředí formou podmínek návrhu závazného 
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.    

K výše uvedeným doporučením by měl přihlížet rovněž příslušný úřad při kontrole jednotlivých 
dokumentů podle zákona č. 100/2001 Sb. a také při formulaci závěrů zjišťovacích řízení 
a stanovisek k posouzení vlivů provedení záměrů na životní prostředí (např. stanovením podmínek 
stanoviska).  

 

Mgr. Evžen Doležal 
ředitel odboru 
posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence 
podepsáno elektronicky 

 
Rozdělovník: 

- krajské úřady 

- Magistrát hlavního města Prahy 

- MŽP, odbory výkonu státní správy   

Na vědomí: 

- MŽP, odbor legislativní 

- MŽP, odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje 


