Manětínská oblast tmavé oblohy
Úvodem
Pojem světelné znečištění (anglicky light pollution) nemá striktní definici. Obecně je jím chápáno
souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou přináší umělé venkovní osvětlení.
Mezi hlavní projevy světelného znečištění patří pronikání světla do příbytků, oslnění, osvětlení
míst kde to není žádoucí, změna krajinného rázu, narušení ekosystémů a závojový jas oblohy
(populárně označovaný jako tzv. světelný smog). Zatímco životního prostředí jako celku jsme se
naučili si vážit a pečovat o něj, jeho významné složce - nočnímu prostředí a jeho ochraně je
věnována pozornost jen minimální, pokud vůbec nějaká.
Region Manětínska, potažmo širší oblast na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje, patří k
místům s nízkou měrou světelného znečištění a poměrně zachovalým nočním prostředím. Celá
oblast proto skýtá zajímavý potenciál z hlediska ochrany zdejší zachovalé noční přírody a její
prezentace místním obyvatelům, návštěvníkům a turistů. Zřízení oblasti tmavé oblohy pokládáme
za způsob, jak uchovat toto přírodní bohatství do budoucna a zároveň zvýšit atraktivitu regionu z
hlediska turismu. V neposlední řadě by dodržování zásad šetrného venkovního osvětlování
přispělo k vytvoření příjemnějšího večerního prostředí v obcích a v některých případech by vedlo
rovněž k úsporám energií.
Vymezení oblasti
Navrhovaná oblast zahrnuje katastr 8 obcí: Manětín, Nečtiny, Štichovice, Hvozd, Štědrá, Pšov,
Bezvěrov a Krsy.
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Základní údaje
Rozloha: 315km2 (0,4% rozlohy ČR)
Počet obyvatel: 4225
Hustota zalidnění: 13,4 obyv/km2 (průměr ČR 133 obyv/km2 )
Nadmořská výška: 350 – 720 m.n.m.
Noční prostředí a světelné znečištění
Oblast na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje se přes masivní nárůst umělého osvětlení v
celé Evropě ještě stále vyznačuje zachovalou noční oblohou. Některá odlehlejší místa patří k
nejlepším lokalitám v ČR a jsou srovnatelná s pohraničními horami a národními parky.
Severozápad oblasti je tmavší než jihovýchod, kde se silně projevuje vliv Plzně a přilehlých obcí.
Většina světelného znečištění pochází z měst mimo oblast (Plzeň, Praha, K. Vary, Toužim,
Kaznějov...). Místní zdroje světla (veřejné osvětlení, zemědělské areály apod.) ovlivňují zejména
své blízké okolí a mohou působit negativně nejen na noční přírodu, ale rovněž na obyvatele v
daném místě.

Družicový snímek střední Evropy ukazuje zdroje
světla.

Detailní záběr západních Čech: dole Plzeň, vpravo
Praha, vlevo nahoře Karlovy Vary.

Zastaralá svítidla a nevhodný způsob jejich instalace významně narušují vzhled noční krajiny v
oblasti. Veřejné osvětlení je často na konci své životnosti, v havarijním stavu a v budoucnu bude
nutná jeho výměna. To skýtá z hlediska oblasti tmavé oblohy zajímavou příležitost, neboť nové
osvětlení je možné realizovat šetrným způsobem tak, aby bylo ohleduplné k nočnímu prostředí.
V regionu nejsou žádné průmyslové, obchodní ani zábavní areály, které by ve velkém měřítku
poškozovaly noční prostředí a ani nelze předpokládat, že by se v blízké budoucnosti podobná
zařízení budovala. Největším zdrojem světla mimo veřejné osvětlení jsou areály zemědělských
podniků, jejich spolupráce při zlepšování kvality osvětlení je proto velmi důležitá. Světelná reklama
se v oblasti téměř nevyskytuje.
Architektonické osvětlení je v regionu používáno a týká se zejména kostelů. Jelikož bylo
instalováno relativně nedávno, je v poměrně dobrém technickém stavu a nelze v nejbližší době
předpokládat jeho výměny či rekonstrukce. Přesto je možné jej bez velkých nákladů uzpůsobit tak,
aby bylo šetrnější k nočnímu prostředí – např. lepší nasměrování, přidání stínítek atd.
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Počítačově zpracované snímky oblohy ukazují světelné znečištění na různých místech.
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Oblast tmavé oblohy
Manětínsko je řídce osídlený region, přestože se nachází v relativní blízkosti velkých měst (Plzeň,
Karlovy Vary). V oblasti je poměrně málo zdrojů světelného znečištění, zachovalá příroda a
kulturní venkovská krajina je nedotčená těžkým průmyslem. Region má zajímavou a bohatou
historii a je využíván k rekreaci obyvateli okolních měst.
Na rozdíl od jiných oblastí tmavé oblohy, které se nachází v chráněných územích nebo uprostřed
horských lesů je Manětínsko dobře a snadno dostupné návštěvníkům a nejsou zde aplikována
omezení pohybu vyplývající z ochrany přírody. Přesto je zdejší noční obloha skutečně tmavá a
plná hvězd, což představuje zajímavou příležitost jak zvýšit atraktivitu regionu netradičním
projektem oblasti tmavé oblohy. Projekt lze navázat na již existující aktivity související s astronomií
které se zde uskutečňují (Davidova stezka, Dovolená s dalekohledem, soukromé návštěvy
amatérských astronomů a fotografů, Letní astronomické praktikum...).
Úspěšné ustanovení oblasti tmavé oblohy a její udržování předpokládá přijetí závazných pravidel
pro šetrné osvětlování, směřovaných do budoucna (co už je, nechme být, co se bude dělat,
udělejme správně). Tato pravidla by měla být dostatečně účinná, aby ochránila místní noční
prostředí, avšak neměla by obcím, obyvatelům a podnikatelům příliš komplikovat život, nebo
přinášet zbytečné náklady. Zapojení obcí a podpora obyvatel je pro realizaci projektu klíčová, velmi
vítaná je i podpora místních spolků a organizací. Pomoc a odborné zázemí poskytnou Česká
astronomická společnost a Hvězdárna a planetárium Plzeň, které se již v letošním roce podílely na
pořádání úspěšné akce pro veřejnost v Manětíně. V případě založení oblasti tmavé oblohy
předpokládáme další rozšíření podobných aktivit.

