
 
 
 
 

 
Projekt SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ, SPOLEČNÝ POSTUP 

prosinec 2017 – leden 2019 (zaměření na Plzeňský a Karlovarský kraj) 

Projekt SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ, SPOLEČNÝ POSTUP, který se nachází za polovinou 
doby realizace, je zaměřen na vznik Institucionální sítě odborných fyzických a 
právnických osob, na propagaci problematiky světelného znečištění, informování a 
vzdělávání veřejnosti a vytvoření celkem šesti expozic o světelném znečištění a boji 
proti němu. A v podstatě se dá říci, že díky velikému zájmu byly téměř všechny 
slíbené výstupy už téměř splněny.  
Výsledky po sedmi měsících realizace projektu: 

1. Vznik institucionální sítě odborných fyzických a právnických osob. 
Bylo v projektu slíbeno 8 institucí, ale v prvním půlroce jsme získali více než 
20 fyzických a právnických osob na české straně, které projekt podporují a 
spolupracují. Jsou to pan Pavel Suchan, Hynek Medřický, Česká 
astronomická společnost, FPE ZČU v čele s děkanem panem Randou a 1. 
proděkankou paní Chocholouškovou, Doc. Bendová z UK, Hvězdárna 
v Rokycanech a v Plzni, pan Bareš a další. Velmi významná je také spolupráce 
s Ministerstvem životního prostředí ČR. Na bavorské straně je zapojeno 
všech 89 obcí jejich regionu, tři hvězdárny a další organizace zabývající se 
světelným znečištěním včetně jejich největších odborníků, jako je například 
Dr. Andreas Hänel. 

2. Propagace v médiích. 
 Bylo informováno o projektu a světelném znečištění v televizi, rozhlase a 
tisku jak na české, tak na bavorské straně) 

3. Proškolení osob o problematice světelného znečištění. 
Děti ze všech typů škol, dospělí i senioři, důraz kladen na prevenci a osoby 
s pravomocí k ovlivňování světelného znečištění. Slíbeno proškolit celkem 
1.200 osob, v polovině projektu proškoleno přes 1.000 osob na české a 300 
osob na bavorské straně. Z toho starostové Plzeňského kraje a starostové 
Karlovarského kraje, starostové obcí v regionu bavorského partnera (tři 
okresy už proškoleny a čtvrtý bude následovat), dále zástupci organizací 
starající se o veřejné osvětlení měst, např. města Plzně atd. 

4. Z celkem šesti expozic o světelném znečištění a boje proti němu, jsou 2 
expozice již hotové a částečně používány při procesu vzdělávání, ostatní se 
připravují. 
 

Projekt je realizován v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 


