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ABSTRAKT 

Prudký rozmach počítačovej grafiky v posledných rokoch bol základom pre vznik špecializovaných simulačných 

programov aj v oblasti svetla a svetelnej techniky. Ich použitie je široké. Jednou z možností je využitie týchto 

programov na predikciu rušivého svetla, ktoré je považované za nežiaduce. 
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ABSTRACT 

The explosive growth of computer graphics in recent years has been the basis for the creation of specialized 

simulation programs in the field of light and lighting technology. Their use is wide. One possibility is to use these 

programs to predict stray light, which is considered undesirable. 
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ÚVOD 
 
Pre plnohodnotný ľudský život je nevyhnutné pravidelné striedanie dennej a nočnej doby. V období pred 
elektrifikáciou verejného osvetlenia bolo podľa odborníkov spanie zdravšie. Výskumy totiž preukazujú, že 
spánok je okrem iného výrazne ovplyvnený hormónom melatonín, ktorého produkcia je ovplyvňovaná 
intenzitou osvetlenia. Už osvetlenie o hodnote niekoľko luxov znižuje jeho hodnotu a tým nepriaznivo vplýva na 
kvalitu spánku. Hormón melatonín sa vytvára v epifýze, ovplyvňuje v ľudskom tele niekoľko biologických 
procesov  a riadi tzv. cirkadiánne rytmy (tzv. biologické hodiny) [2]. Je preto prirodzenejšie ak je v dobe počas 
spánku najmenšia možná intenzita osvetlenia. Je žiaduce zaoberať sa preto rušivými emisiami svetla hlavne 
v nočných hodinách.  
Okrem toho sa za rušivé svetlo považuje aj svetlo, ktoré svojou povahou, intenzitou a umiestnením svetelného 
zdroja môže spôsobiť oslnenie, čo je zvlášť nebezpečné najmä v okolí cestných komunikácií (napríklad 
osvetlenie bilboardov).  
Jedným zo spôsobov ako minimalizovať tvorbu rušivého svetla, a tým aj eliminovať jeho rušivý vplyv na 
 človeka a jeho okolie, je návrh dokonalejších osvetľovacích sústav. V poslednej dobe sa ako veľmi 
efektívny, rýchly a dostatočne presný uplatňuje návrh osvetľovacích sústav vo virtuálnej realite, ktorá nahradila 
zložité fyzikálne návrhy.  Simuláciu svetelného prostredia sa docieli to, že svetelný technik už pred inštaláciou 
osvetľovacej sústavy pozná, či táto nebude produkovať rušivé emisie nad rámec povolených hodnôt. 
V príspevku je okrem iného uvedený aj príklad, ako efektívne využiť simuláciu svetelnej scény v praxi. 

 
RUŠIVÉ SVETLO A SVETELNÉ ZNEČISTENIE 

 
Jediný všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vymedzuje pojmy „svetelné znečistenie“ a „rušivé svetlo“ ako 
dva rozdielne pojmy, je nariadenie komisie (ES) č. 245/2009 (príloha II, odst.3) [3]: 
 

e) „svetelné znečistenie“ je súhrn nepriaznivých vplyvov umelého osvetlenia na životné prostredie 

vrátane vplyvu rušivého svetla; 

f) „rušivé svetlo“ je časť svetla zo svetelného zariadenia, ktorá neslúži na účel, na ktorý bolo 

zariadenie navrhnuté. 

Zahŕňa: 

• svetlo, ktoré nevhodne dopadá mimo plochu, ktorá má byť osvetlená,  
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• rozptýlené svetlo v susedstve svetelného zariadenia, 

• žiaru oblohy, čo je zjasnenie nočnej oblohy spôsobené priamym a nepriamym odrazom 

žiarenia (viditeľného a neviditeľného) rozptyľovaného zložkami atmosféry (molekulami 

plynu, aerosólov a pevných častíc) v smere pozorovania; 

 
Podľa tejto definície je pojem „svetelné znečistenie“ možné chápať ako súhrn určitého dôsledku znečistenia a 
„rušivé svetlo“ je jeden zo zdrojov tohto znečistenia (zdrojom znečistenia, nie zdrojom svetla). Takáto definícia 
nie je zďaleka ideálna. Samotný pojem „znečistenie“ je totiž všeobecne chápaný ako kontaminácia životného 
prostredia – teda uvoľnenie kontaminantov do životného prostredia, ale taktiež samotná prítomnosť 
kontaminantov v životnom prostredí. V prípade „svetelného znečistenia“ je daným uvoľňovaním samotné 
svietenie, kontaminantom (polutantom) je svetlo umelého osvetlenia. Pod pojmom „svetelné znečistenie“ sa 
však všeobecne najčastejšie považuje samotná prítomnosť kontaminantu, teda prítomnosť svetla, ktoré môže 
mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie.  

 
Ďalším všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý definuje iba pojem „rušivé svetlo“, je vyhláška MZ SR 
č.539/2007 Z. z. [5], ktorá  uvádza: 

§ 2: Na účely tejto vyhlášky sa rozumie:  
 
 b) rušivé svetlo je svetlo zo zdrojov umelého svetla vo vonkajšom prostredí okrem svetla 

z dopravných prostriedkov a okrem svetla z verejného osvetlenia, ktoré po dopade na vonkajšiu 

plochu osvetľovacieho otvoru obytnej miestnosti svojím pôsobením subjektívne obťažuje užívateľov 

obytnej miestnosti 

 
Vzhľadom na to, že vyhláška ustanovuje požiadavky iba na ochranu zdravia obyvateľstva (§ 1), je definícia 
rušivého svetla (na účely vyhlášky) obmedzená na svetlo, ktoré „dopadne na vonkajšiu plochu osvetľovacieho 
otvoru obytnej miestnosti“, ktorým je vo väčšine prípadov okno. Nedostatkom vyhlášky je, že vylučuje svetlo 
z verejného osvetlenia. 
 
Definíciu rušivého svetla môžeme nájsť aj v technickej norme STN EN 12464-2 [4], ktorá ho definuje (bod 3.5) 
ako neužitočné svetlo, ktoré svojimi kvantitatívnymi, smerovými a spektrálnymi vlastnosťami v danej situácii 

zväčšuje obťažovanie, nepohodu, rozptýlenie alebo obmedzuje schopnosť vidieť najdôležitejšie informácie, 
pričom pod „neužitočným svetlom“ sa rozumie (bod 3.6) svetlo vyžarované osvetľovacou sústavou za hranice 

osvetľovaného objektu. 
 

LIMITNÉ HODNOTY RUŠIVÉHO SVETLA 
 

Na ochranu a zlepšenie nočného prostredia treba kontrolovať rušivé svetlo (známe aj ako svetelné znečistenie), 
ktoré môže prinášať fyziologické a ekologické problémy pre okolité prostredie a ľudí. 
Medzné hodnoty pre rušivé svetlo z vonkajších osvetľovacích sústav na minimalizáciu problémov pre ľudí, flóru 
a faunu sú uvedené v norme STN EN 12 464-2. Ja ich uvádzam v tabuľke 1 a minimálne hodnoty pre 
používateľov komunikácií uvádzam v tabuľke 2 [4]. 

 
Tab.1 Medzné hodnoty pre rušivé svetlo z vonkajších osvetľovacích sústav[4] 

 

SVETLO NA OBJEKTOCH 
Ev [lx] 

SVIETIVOSŤ ZDROJA 
I [cd] 

JAS 
L [cdm

-2
] 

Zóna 
prostredia Mimo čas 

nočného 
pokoja 

a)
 

V čase 
nočného 
pokoja 

Mimo čas 
nočného 
pokoja 

a)
 

V čase 
nočného 
pokoja 

SVETLO 
NAHOR 
ULR [%] 

Priečelie 
budovy 

LB 

Reklamné 
a inform. 

tabule 
LS 

E1 2 0 2 500 0 0 0 50 

E2 5 1 7 500 500 5 5 400 

E3 10 2 10 000 1 000 15 10 800 

E4 25 5 25 000 2 500 25 25 1 000 
a)

  Ak nejestvujú predpisy o čase nočného pokoja, nesmú sa prekročiť vyššie hodnoty a nižšie hodnoty sa majú 
považovať za odporúčané. 
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Kde 
E1 sú prirodzene tmavé územia ako národné parky alebo chránené oblasti, 
E2 sú územia s nízkym jasom oblasti ako priemyselné alebo obytné vidiecke oblasti, 
E3 sú územia so stredným jasom oblasti ako priemyselné alebo obytné prímestské oblasti 
E4 sú územia s vysokým jasom oblasti ako mestské centrá a obchodné zóny 
  
a kde 
Ev je maximálna hodnota zvislej osvetlenosti na mieste imisie v lx, 
I  je svietivosť každého svetelného zdroja v smere možného rušenia v cd, 
ULR je pomerná časť svetelného toku svietidla (svietidiel), vyžiarená nad horizont v jeho (ich)  inštalovanom 

mieste a polohe, v %; 
Lb je najvyšší priemerný jas priečelia budovy v cd.m

-2
; 

Ls je najvyšší priemerný jas reklamných a informačných tabúľ v cd.m
-2

. 
 
 

Tab.2 Normatívne hodnoty pre rušivé svetlo pre používateľov komunikácií [4] 
 

Triedy osvetlenia komunikácií 
a)

 

Bez osvetlenia 
komunikácie 

ME5 ME4/ME3 ME2/ME1 
Prahový prírastok 

(TI)
b) c) d)

 15 % vychádzajúc 
z adaptačného jasu 

0,1 cd∙m
-2

 

15 % vychádzajúc 
z adaptačného jasu 

1 cd∙m
-2

 

15 % vychádzajúc 
z adaptačného jasu 

2 cd∙m
-2

 

15 % vychádzajúc 
z adaptačného jasu 

5 cd∙m
-2

 
a)

  Triedy osvetlenia komunikácií podľa EN 13201-2. 
b)

  Výpočet TI podľa EN 13201-3. 
c)

 Limity platia tam, kde sú účastníci premávky vystavení zníženiu schopnosti vidieť podstatné informácie. 
d)

 Tabuľka 5.2 v CIE 150:2003 obsahuje príslušné hodnoty závojového jasu Lv. 

 
Kde 
ME1 sú prirodzene tmavé územia ako národné parky alebo chránené oblasti, 
ME2 sú územia s nízkym jasom oblasti ako priemyselné alebo obytné vidiecke oblasti, 
ME3 sú územia so stredným jasom oblasti ako priemyselné alebo obytné prímestské oblasti 
ME4 sú územia s vysokým jasom oblasti ako mestské centrá a obchodné zóny 
  
a kde 
Ev je maximálna hodnota zvislej osvetlenosti na mieste imisie v lx, 
I  je svietivosť každého svetelného zdroja v smere možného rušenia v cd, 
ULR je pomerná časť svetelného toku svietidla (svietidiel), vyžiarená nad horizont v jeho (ich)  inštalovanom 

mieste a polohe, v %; 
Lb je najvyšší priemerný jas priečelia budovy v cd.m

-2
; 

Ls je najvyšší priemerný jas reklamných a informačných tabúľ v cd.m
-2

. 
 
Vypočítané hodnoty pre Ev, I, ULR, LB, LS a TI musí poskytnúť projektant sústavy. Overenie Ev, LB a LS sa musí 
vykonať meraním so zohľadnením všetkých návrhových predpokladov. 

 
POSÚDENIE MIERY RUŠIVÉHO SVETLA REKLAMNÉHO ZARIADENIA 
 
V záverečnej časti príspevku sa pokúsim aplikovať vyššie popísané fakty do konkrétneho riešenia problému vo 
svetelno-technickej praxi. Problém spočíval v posúdení miery rušivého svetla v zmysle platnej normy STN 
12 464-2 za účelom vyhotovenia svetelno-technického posudku. Predmetom bolo osvetlené veľkoplošné 
reklamné zariadenie, tzv. „bigboard“ (obr.1) . Vzhľadom na osvetlenie bigboardu v nočných hodinách je 
predpoklad určitej intenzity rušivého svetla spôsobeného týmto osvetlením. 
Objektom posudku bolo už spomínané veľkoplošné reklamné zariadenie (obr.1), ktoré plánuje investor 
umiestniť v centrálnej zóne mesta Košice na križovatke ulíc Moyzesova, Štúrova a Rastislavova (obr.2). 
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Obr.1 - Objekt posudzovania – osvetlené veľkoplošné reklamné zariadenie 

 

 
Obr.2 - Umiestnenie posudzovaného reklamného zariadenia 

 
Zdrojom rušivého svetla v posudzovanom prípade je osvetlenie „bigboardu“ štyrmi metalhalogenidovými 
výbojkami , každá s príkonom 150W. Svetelné zdroje budú osvetľovať reklamný panel zhora (obr.3). 
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Obr.3 - Osvetlenie veľkoplošného reklamného zariadenia 

 
Potrebné svetelno-technické veličiny boli vypočítané bodovou metódou prostredníctvom výpočtového 
a simulačného programu DIALUX 4.10. Výpočet sa realizoval na deviatich výpočtových plochách, z čoho osem 
plôch bolo tvorených priečelím budov v okolí reklamného zariadenia (obr.4), u ktorých je predpokladané 
prekročené množstvo emisíí rušivého svetla. Jedna rovina je vodorovná. Všetky roviny boli stanovené presne na 
základe mapových podkladov danej oblasti. 
Výsledky je možno interpretovať pre každú meranú rovinu zvlášť a to buď v grafickej forme pomocou tzv. 
izofotických čiar (čiar spájajúcich body s rovnakou hodnotou intenzity alebo jasu [1]) resp. pomocou 
izofotických plôch (svetelných máp) (obr.5) alebo tabuľkovej forme (obr.6). 
 

 
Obr.4 - Výpočtové roviny 
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Obr.5 - Interpretácia výsledkov simulácie v grafickej podobe 

 
 

 
Obr.6 - Interpretácia výsledkov simulácie v tabuľkovej forme 

 
Pre celkový obraz o pomeroch osvetlenosti na posudzovaných rovinách, je možné aj 3D zobrazenie svetelnej 
scény (obr.7). 
 

 
Obr.7 - 3D zobrazenie svetelnej scény 

 
Účelom tohto príspevku nie je zaoberať sa vypočítanými hodnotami, v tejto kapitole je poukázané na jednu 
z možností ako uplatniť výpočet svetelno-technických veličín prostredníctvom simulačných programov pre 
posúdenie miery rušivého osvetlenia.  

 
 

ZÁVER 
 
Vzhľadom na významný negatívny vplyv rušivého svetla na ľudský organizmus ako aj všeobecne na 
environment, je žiaduci neustály vývoj v tejto oblasti svetelnej techniky. Je potrebné vyvíjať a inštalovať také 
osvetľovacie sústavy, ktoré by eliminovali intenzitu rušivého svetla na čo najnižšiu možnú mieru. Popri tom, je 
však nutné dodržať podmienky na minimálne hodnoty osvetlenosti vonkajších miest určené technickými 
normami a legislatívou. Simulácia v špecializovaných programoch sa javí ako veľmi efektívny, rýchly a relatívne 
presný prostriedok na návrh a overovanie týchto osvetľovacích sústav. 
  

♦♦ Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektov KEGA 032TUKE-4/2012 a OPVaV 

ITMS 26220220028. 
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