Tiskové prohlášení odborníků ke “škodlivosti modrého světla“ ve veřejném osvětlení
V poslední době, neuplyne snad týden, aby se v médiích neobjevila nějaká zpráva o škodlivosti „modrého
světla“. Veřejnost se dovídá, že modrá složka světelného spektra je ohrožuje na životě, že je původcem
zdravotních potíží, rakoviny, obezity…
Toto konání je na hraně šíření poplašných zpráv. Spíše za hranou. Nikdo nezpochybňuje, že světlo
ovlivňuje cirkadiánní rytmy, tvorbu spánkového hormonu melatoninu podporujícího imunitní systém.
Podstatná je však intenzita světla a doba jeho působení. „Vědecký výbor pro zdraví, životní prostředí a
vznikající rizika“ přezkoumal na základě žádosti Evropské komise studie potenciálních rizik pro lidské zdraví,
které představují emise LED, a dospěl k závěru, že neexistují žádné důkazy o nepříznivých zdravotních
účincích vyzařování LEDpři běžném používání (svítidla a displeje).
V současné době je nejvíce napadáno veřejné osvětlení (VO) a objevuje se požadavek na odstranění modré
složky světla vyzařovaného svítidly VO. Nepodloženě. Běžné expozice nevyvolávají žádné ohrožení. Přesto je
snížení barevné teploty jednou z podmínek pro získání dotací (MŽP, MPO). Důsledek takového konání má
dalekosáhlé nepříznivé důsledky.
Jako první je třeba uvést ten nejabsurdnější – v rámci údajné ochrany životního prostředí dochází k jeho
požkozování
. U světelných diod (LED) dochází s klesající barevnou teplotou, či odstraněním modré složky
spektra (tzv. Amber LED), ke snížení množství světla vyprodukovaného na jednotku příkonu. Aby se zajistilo
bezpečné osvětlení komunikace v souladu s evropskými normami, tak je zapotřebí použít o polovinu vyšší
příkon svítidel, někdy i více. Stejně se navýší produkce CO2.
Snížení barevné teploty má významný vliv na bezpečnost dopravy. Dojde až ke zdvojnásobení počtu
špatného vyhodnocení situace a k výraznému zhoršení periferního vidění. Řidič pozdě zaznamenává a špatně
řeší kritické situace (třeba zvíře vbíhající do vozovky). Prodlužuje se několikanásobně reakční doba. Je to totéž,
jako kdyby měl řidič v krvi až dvě promile alkoholu. Ne jeden řidič, všichni řidiči!
Také 
požadavek na omezení vyzařování světla „jen dolů“ může vést k poškození životního prostředí.
Taková svítidla mají horší optické vlastnosti a je nezbytné, aby měla vyšší příkon nebo se jich použil větší počet.
Nejen, že dochází k nadprodukci CO2, ale paradoxně může dojít také k vyšší tvorbě tzv. „světelného znečištění“ –
světla vyzářeného do nežádoucích míst nebo odraženého od terénu k obloze.
Dalším strašákem je nezbytnost tzv. biodynamického osvětlení. Po setmění do dvaadvacáté hodiny mají
soustavy VO produkovat studené (modré světlo), aby později svítily teple, nebo ještě lépe – „jantarově“ (zcela bez
modré složky). Před rozedněním by opět nastoupilo studené světlo. Nikomu to nepřinese prospěch. Chodce ani
řidiče to neovlivní. Pokud snad studené světlo vadí některým představitelům flory nebo fauny, tak zůstává
otázkou, proč ve chvíli kdy se příroda ukládá ke spánku, má dostat dávku nežádoucího světla a klid má nastat až
pozdě v noci. Je dobré připomenout, že modrá složka je obsažena i ve světle Měsíce – přitom intenzity
překračující měsíční svit nezasahují nikterak daleko od osvětlované vozovky. I z pohledu přírody jsou
prohlášení o škodlivosti modrého světla nepřesvědčivá. Jsou vzneseny další požadavky, například drastické
omezení slavnostního osvětlení, jehož důsledkem je znehodnocení nočního vzhledu měst a památek.
Omezení maximální přípustné hladiny osvětlení pozemních komunikací může v některých případech
ohrozit bezpečnost.
Je zasahováno do tvorby technických norem nekvalifikovanými osobami dosazenými politickou mocí. Něco
podobného si nedovolila ani totalitní moc. Zůstává zodpovědět otázku - cui bono?
Především je to byznys. Biodynamické osvětlení znamená osadit do svítidla dvojnásobný počet LED, protože
změna barvy se řeší přepínáním různobarevných diod. U méně schopných výrobců je navíc přepínání řešeno
pomocí dvou napájecích bloků. Tak se místo jednoho svítidla dodávají vlastně dvě, byť v jednom obalu. Jeden z
předních propagátorů biodynamiky je spolumajitelem firmy vyrábějící „biodynamická“ svítidla a má podaný
patent na zmíněné přepínání. Typický střet zájmů. Není třeba příliš přemýšlet o tom, komu by to přineslo
prospěch. První biodynamická osvětlovací soustava byla zřízena v obci Hrusice. Došlo k porušení prakticky
všech zásad dobrého a bezpečného osvětlení, takže se obec z obavy o bezpečnost svých občanů rozhodla
provozovat tuto soustavu pouze ve večerním módu.
Obchodu prospívá pouhé omezení modré složky světla bez biodynamiky. Nárůst příkonu nebo počtu svítidel je
samozřejmě přínosem pro výrobce i dodavatele. Prospěch kyne i amatérským hvězdářům. Odstranění modré
složky se zlepší pozorovací podmínky ve městech. To ale lze řešit okulárovým filtrem omezujícím modrou
složku. Takto řeší nyní, kdy je hlavním zdrojem záře oblohy světlo rtuťových a sodíkových světelných zdrojů.
Dále podepsaní odborníci apelují na media, aby zastavila šíření poplašných zpráv a nebezpečné účelové jednání,
zájmové lobby, ohrožující nejen bezpečnost, ale i životní prostředí.
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V příloze této tiskové zprávy jsou uvedeny materiály, které úzce souvisejí s touto problematikou. Blíže
dokládají neoprávněnost omezování modré složky, barevné teploty a účelovost dalších požadavků.

