
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.

CHKO a Národní park Šumava, na který na německé straně navazuje NP Bayerische Wald a na české straně 
dále vojenský prostor Boletice a CHKO Blanský les, patří k místům s nízkou mírou světelného znečištění a na 
středoevropské poměry výjimečně zachovalým nočním prostředím.  Oblast  je územím vysoké přírodovědné 
hodnoty a jako taková požívá vysoké ochrany. Celý region skýtá zajímavý a nevyužitý potenciál z hlediska  
ochrany zdejší zachovalé noční přírody a především její prezentace návštěvníkům. V dalším textu se budeme 
zabývat především NP a CHKO Šumava, avšak pokládáme za zcela přirozené a vybízíme k tomu, aby byla  
oblast chápána v širším kontextu a aby bylo při ochraně noční přírody spolupracováno i s okolními obcemi 
mimo  chráněná  území,  případně  též  s  německou  stranou.  Specifickým  územím  je  veřejnosti  nepřístupný 
vojenský prostor Boletice, jehož existence je ovšem pro stav nočního prostředí v regionu důležitá. V CHKO 
Blanský les se na vrcholu Kleť nalézá astronomická observatoř světového významu, pro kterou jsou světelné 
poměry v okolí velmi významné.

Charakteristika oblasti

Základní údaje  NP / CHKO+NP
rozloha: 680km2 / 1676km2

nejvyšší bod: Plechý (1378 m.n.m.)
nejnižší bod: 498 m.n.m.
zalesněnost: ~80% / ~66%

Významná  sídla  uvnitř  nebo  na 
hranici oblasti: 

Vimperk (8 tis), Nýrsko (5 tis), Volary 
(4  tis),  Železná  Ruda  (2  tis),  Horní 
Planá (2 tis), Kašperské hory (1,5 tis), 
Frymburk (1 tis)

Významné komunikace:
silnice I/4, I/27 a I/39

NP a CHKO Šumava se nachází na 
území  pohoří  Šumava,  ploché 
hornatiny s nadmořskou výškou 500-
1400m,  táhnoucí  se  podél  česko-

německo-rakouské hranice v JV-SZ směru. Jihozápadní svahy na německé a rakouské straně jsou poměrně 
příkré, zatímco na severovýchodě klesají svahy mnohem pozvolněji do českého vnitrozemí. Centrální partie 
jsou charakteristické náhorními  pláněmi a  širokými hřebeny.  Nejvýznamnějšími  vodními  toky jsou Vltava v 
jihovýchodní části, Otava s přítoky ve střední a Úhlava v severozápadní části území. Na Vltavě se nachází  
významné vodní dílo, přehradní nádrž Lipno.

Klimatické  poměry  kopírují  nadmořskou  výšku,  většina  území  se  nachází  v  chladné  klimatické  oblasti.  
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Průměrné roční teploty se pohybují mezi 6°C v nižších partiích a 3°C ve vyšších polohách, specifické klima 
mají mrazové kotliny s častým výskytem teplotních extrémů. Roční srážkové úhrny se pohybují od 800mm ve  
srážkovém stínu na severovýchodě po 1500mm na hřebenech. Vyšší část oblasti se díky nadmořské výšce a 
časté poloze nad inverzí v podzimních a zimních měsících vyznačuje nadprůměrným počtem slunečných dnů. 

Obyvatelstvo je soustředěno především do několika větších obcí na okrajích CHKO. Pro vnitřní část oblasti,  
zejména pak v národním parku, je charakteristické velmi řídké osídlení s malými sídly do 1000 obyvatel.

Hospodářské aktivity ve vnitřní části oblasti tvoří celoročně především turistický ruch a zemědělství. V zimním 
období je Šumava významným regionálním střediskem zimních sportů. V oblasti se nenachází žádný významný 
průmyslový komplex a neprochází zde žádná dálnice ani rychlostní silnice.

Světelné znečištění – současný stav

Vzhledem historickým událostem (a s tím související 
velmi  nízké  hustotě  zalidnění),  horskému  charakteru 
území  a  jeho  odlehlosti  od  velkých  sídel  je  zasažení 
světelným znečištěním výrazně podprůměrné vzhledem 
ke  zbytku  ČR.  Společně  s  Novohradskými  horami  je 
Šumava oblastí s vůbec nejméně poškozeným nočním 
prostředím. 

Absence  průmyslových  a  obchodních  komplexů  a 
významných  dopravních  tepen  znamená,  že 
dominantním  lokálním  zdrojem  umělého  světla  je 
veřejné osvětlení obcí uvnitř a v okolí zájmového území, 
v menší míře pak privátní osvětlení ubytovacích zařízení 
(významnějšího  měřítka  dosahuje  v  okolí  Lipna,  kde 
dochází  ke  vzniku  rekreačních  „resortů“).  V  zimním 
období jsou významným zdrojem světla rovněž lyžařské 
areály.

Přímo  uvnitř  NP  Šumava  se  nachází  několik  obcí 
vybavených  veřejným  osvětlením,  které  se  nevymyká 
obvyklému  standardu  malých  obcí  v  ČR,  obdobná 
situace  je  i  ve  zbytku  CHKO.  Členitý  reliéf  území 
společně s lesními porosty obklopujícími obce omezuje přímé rušivé vlivy umělého osvětlení unikajícího do 
nežádoucích směrů na živou přírodu pouze na bezprostřední okolí. Rovněž pohledy do noční krajiny mimo 
nejbližší  okolí  obcí  jsou často prosté přímo viditelných projevů lidské činnosti.  Tam, kde je přímo viditelné 
hustěji  zalidněné území ve vnitrozemí je ovšem proměna krajinného rázu jasně patrná a  umělé venkovní  
osvětlení se stává dominantním prvkem. Na několika místech je pak výrazným lokálním zdrojem světelného 
znečištění nevhodně provedené architektonické osvětlení (Vimperk, Zdíkov...). 

Pro závojový jas oblohy je určující především vliv větších měst v širším okolí – Sušice, Klatovy, Prachatice a 
zejména hustěji osídlená oblast v Německu: Zwiesel, Regen, Deggendorf, Waldkirchen, Passau a další. Jejich 
přítomnost je patrná podél horizontu v podobě světelných kopulí v příslušných směrech. Velká města (Plzeň, Č. 
Budjovice, Linz) jsou poměrně vzdálená a viditelně ovlivňují vzhled noční oblohy pouze v okrajových částech 
území. Vysoká nadmořská výška a nízké světelné znečištění vytvářejí v oblasti Šumavy nejlepší podmínky pro 
astronomická pozorování v rámci celé  České republiky.

Světelné znečištění – výhled 

Vzhledem k charakteru regionu nacházejícího se mimo hlavní rozvojová centra, mimo hlavní komunikace a v 
oblasti chráněného území s omezenými možnostmi nové výstavby nelze v nejbližší době očekávat významné 
změny v charakteru venkovního osvětlení provozovaného obcemi, které se podílí na světelném znečištění. 
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Barevně zvýrazněná mapa části ČR, Německa a 
Rakouska znázorňuje množství umělého světla v nočním 
prostředí. Podkladová data: NASA Earth Observatory



Rizikem je tlak podnikatelských subjektů 
na  změnu  podmínek  pro  výstavbu  v 
národním parku a CHKO, což by mohlo za 
jistých  okolností  vést  ke  vzrůstu  podílu 
privátního  osvětlení  na  celkové  zátěži 
nočního  prostředí,  zejména  v  případě 
budování  velkých  hotelových  a 
rezidenčních komplexů, zábavních parků a 
nových lyžařských areálů. 

Při  zachování  současných  podmínek 
bude nadále dominovat veřejné osvětlení 
obcí.  S  koncem  životnosti  současného 
osvětlení  a  jeho  náhradou  lze 
předpokládat  mírné  zvýšení  úrovně 
osvětlení,  nasazování  nových  typů 
světelných zdrojů (LED), ale také zvýšení 
kvality  použitých  svítidel.  S  postupujícím 
trendem vyrovnávání životní  úrovně mezi 
ČR  a  sousedními  zeměmi  lze  očekávat 
útlum aktivit  typu tržnic  a  nočních klubů, 
což  s  sebou  přinese  snížení  světelné 
zátěže nočního prostředí v okolí důležitých 
silničních komunikací.  Budoucí vývoj stavu noční oblohy na Šumavě závisí do značné míry na změnách v  
okolních  městech  a  na  pozornosti,  která  bude  nočnímu  osvětlování  a  jeho  dopadům  věnována.  Při 
zodpovědném a šetrném přístupu může velmi dobře dojít ke zlepšení situace a omezení negativních dopadů při 
současném zkvalitnění osvětlení v obcích i finančních úsporách.

Doporučení a závěr

Národní  park  a  CHKO  Šumava  a  jejich  blízké  okolí  představuje  oblast  s  poměrně  zachovalým nočním 
prostředím,  svým  rozsahem  v  rámci  ČR  unikátní.  Nevyužitý  potenciál  pro  rozvoj  „měkké“  turistiky,  ale  i  
vzdělávání  široké  veřejnosti  spatřujeme  v  opomíjení  propagace 
zachovalého nočního prostředí, včetně hvězdného nebe. 

Doporučujeme  proto  národnímu  parku  a  CHKO  Šumava,  ale  i 
zástupcům  místních  obcí,  podnikatelům,  neziskovým  organizacím  i 
občanům aby věnovali  pozornost  a  péči  tomuto přírodnímu bohatství  a 
odkazu. Zodpovědným a ohleduplným přístupem k osvětlování je možné 
zachovat  jej  i  do  budoucna.  Z  konkrétních  kroků  je  třeba  vyzdvihnout 
použití kvalitnějších svítidel ve veřejném osvětlení při jejich příští výměně. 
Měla by být  důsledně vybírána taková,  která  umožňují  dobře směrovat 
světlo a mají jen minimální nebo žádné vyzařování do nežádoucích směrů. 
Důležité je to zejména v národním parku a jeho těsném sousedství, neboť 
zde dochází k přímému vlivu na přísně chráněné území a zde žijící druhy. 
Za  neméně  důležité  považujeme  lepší  zpřístupnění  národního  parku 
zájemcům o  noční  přírodu  a  pozorování  hvězdné  oblohy.  V  současné 
době nelze v nočních hodinách parkovat mimo obce, kde je ovšem noční 
prostředí kompromitováno umělým osvětlením. Apelujeme proto na správu NP, aby zvážila vhodnou úpravu 
režimu pobytu v parku v noční době.

Stejně tak, jako je unikátní příroda a krajina Šumavy chráněna a představována návštěvníkům ve dne, mělo 
by se i noční přírodě a krajině dostat alespoň části této pozornosti. 
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Detailní inverzní mapa zdrojů umělého světla. Je zřejmý charakter 
osídlení oblasti – izolovaná malá sídla a rozsáhlé neobydlené plochy v 
porovnání s vnitrozemím. Podkladová data: NASA Earth Observatory
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