Project1.qxp

24.10.2012

15:52

Page 1

Nesvieťte do ľudských príbytkov.

Dbajte na správne umiestnenie svietidiel!
Vypínajte svetlá od 23.00 hod. do 5.00 hod.

Keď ruch v uliciach utíchne, znížte intenzitu
osvetlenia alebo ho úplne vypnite.

Tma a spánok

Osvetľujete kultúrne pamiatky?

Ako svietiť rozumnejšie

Nesvieťte do okien obyvateľov. Každý má právo na
súkromie a nerušený spánok. Na kvalitný spánok človek potrebuje tmu. V tme sa jeho organizmus lepšie
a rýchlejšie regeneruje. (Nie je vari od veci spomenúť aj
prípady týrania väzňov celonočným alebo nepríjemným
osvetlením priestoru.)

Takmer každá obec má nejakú pamätihodnosť, na
ktorú je hrdá, a je logické večer ju osvetliť. Osvetľovať ju
však aj neskoro v noci, keď sa na ňu už nemá kto pozerať, to už logické nie je. Preto treba vtedy osvetlenie
pamätných objektov vypínať. Aj tu, samozrejme, existujú
výnimky – občianske či cirkevné sviatky, výročia, oslavy,
významné návštevy, udalosti, výnimočné akcie a pod.
Pri osvetľovaní treba zabrániť presahu osvetlenia –
svetlo má dopadať iba na pamiatku samu, a nie na jej
okolie. Nedovoľte, aby svetelné lúče osvetľovali oblohu.
Ak je to možné, uprednostnite svietenie zhora nadol.
Nesvieťte zbytočne do neba a nemíňajte elektrickú
energiu na osvetľovanie brúch vtákov, spodkov lietadiel či
oblakov.

V súčasnosti sa stalo akousi čudnou módou
svietiť aj vtedy, keď to nepotrebujeme, a tam,
kde to nepotrebujeme. Svetelné znečistenie je
jednou z vážnych ekologických záťaží, je však
zo všetkých znečistení najľahšie odstrániteľné.
Neprispieva k svetelnému znečisteniu úplne
zbytočne aj vaša obec či mesto? Ponúkame
niekoľko odporúčaní, ako svietiť ekologickejšie
a ekonomickejšie. Slovom: rozumnejšie.

Čo nemusíme robiť






Nesvieťme
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tam, kde to nie je skutočne potrebné!
zbytočne silno!
vtedy, keď to skutočne nepotrebujeme!
vo vodorovnom smere alebo nad úroveň
do očí chodcom a vodičom!

Čo tým získame








Znížime spotrebu elektriny.
Eliminovaním oslnenia dosiahneme väčšiu
bezpečnosť na cestách a chodníkoch.
Správne osvetlené mestá a obce budú
bezpečnejšie, zaujímavejšie a príťažlivejšie.
Dožičíme ľuďom pokojnejší a zdravší spánok.
Správnym osvetlením zhoršíme podmienky
pre zlodejov a iných kriminálnikov.
Budeme chrániť živočíchy, ktoré sú aktívne v noci.
Nad našimi hlavami sa bude rozprestierať tmavá
obloha plná hviezd, ktorá je naším prírodným,
no aj kultúrnym dedičstvom, hodným ochrany.
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Svietiť treba pre niekoho,
a nie samoúčelne
Nesvietite niekedy aj tam, kde je to zbytočné? Neskoro
v noci, keď ruch v uliciach utíchne, je možné osvetlenie
stlmiť. A pokiaľ sa v okolí nenachádza nikto, kto by mal
z osvetlenia úžitok, je vhodné úplne ho vypnúť. Odporúčajú sa aj snímače pohybu alebo časovače osvetlenia,
čiže senzormi regulované vypínanie a zapínanie. Svietiť,
len aby sa svietilo, je zbytočné, neekologické a neekonomické. Svieťme len tam, kde to potrebujeme, a len
vtedy, keď to potrebujeme. A nesvieťme silnejšie, ako
potrebujeme.
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Pri rekonštrukcii osvetlenia
používajte iba kvalitné svietidlá.

Biele svetlo škodí prírode. Používajte ho iba
v prípadoch, keď je to skutočne potrebné.

Dbajte na správne
umiestenie svietidiel.

Rekonštruujete osvetlenie?

Aj farba svetla je dôležitá

Reklamné osvetlenie

Svietidlá by mali osvetľovať iba miesto, ktoré osvetľujeme. Svetlo, ktoré dopadá za hranice osvetľovaného
objektu, je neužitočné a prispieva k svetelnému znečisteniu. Svietenie nezmyselnými smermi znamená plytvanie
elektrickou energiou, a teda aj plytvanie finančnými prostriedkami. Sú to peniaze doslova vyhodené do vzduchu.
Zbytočne spotrebovaná elektrina predstavuje súčasne aj
obrovské množstvo zbytočne vyprodukovaných splodín,
teda emisií skleníkových plynov podieľajúcich sa na zmenách klímy.
Nie je potrebné okamžite vymieňať všetky nesprávne
svietidlá. Ak sa však už chystáte rekonštruovať osvetlenie,
dbajte na to, aby zvolené svietidlá boli kvalitné. Mali by
byť zhora tienené, inštalované vodorovne a tak, aby nesvietili nad horizont. Ich kryty (difúzory) by nemali byť vypuklé, ale rovné, aby sa zabránilo rozptylu svetla do
horného polpriestoru. Nemali by svietiť zbytočne intenzívne a mali by byť riešené tak, aby boli odolné voči vode
a prachu (stupeň ochrany krytom IP65 a viac).

Biele svetlo je síce v mnohom progresívne a moderné,
preto sa používa čoraz viac a na dôležité miesta, ako
sú priechody pre chodcov a centrá veľkých miest, patrí.
V noci však biele svetlo negatívne pôsobí na ľudské
zdravie a prírodu. Ekologicky správne svietidlo má mať
vhodné spektrálne zloženie, ktoré je šetrné k nočnému
prostrediu. Je potrebné eliminovať krátkovlnné žiarenie,
predovšetkým ultrafialové, fialové, modré a modrozelené.
V blízkostí prírodných oblastí alebo tam, kde chcú ľudia
spať, zvoľte radšej klasické oranžové sodíkové výbojky.
Nevhodné sú halogenidové a ortuťové výbojky, žiarivky
alebo tzv. „biely sodík“. Ak sa stretnete s ponukou lacných LED svietidiel, ktorá bude sľubovať závratné úspory
energie, pristupujte k tejto informácii radšej opatrne. LED
technológiám patrí síce budúcnosť, ale zatiaľ sú kvalitné
svietidlá veľmi drahé a úspory energie nie sú až také
výrazné, resp. nižšie ceny sa spájajú aj s nižšou kvalitou
osvetlenia. Pokiaľ sa predsa len rozhodnete pre LED
svietidlá, zvoľte si také, ktorých svetlo má teplejšiu farbu.

Ak prevádzkujete alebo schvaľujete reklamné
osvetlenie, či osvetlenie informačných tabúľ, dbajte na
osvetlenie iba smerom zhora dole alebo na precízne
smerovanie reflektorov bez svetelných lúčov vyžarujúcich do oblohy. Nepoužívajte zbytočné silné svetlá.
Reklamné osvetlenie by malo byť vypnuté, ak ruch v uliciach utíchne.
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Vypínajte svetlá od 23.00 hod. do 5.00 hod.

