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Význam denního světla pro všechny formy 
života je lidstvu celkem srozumitelný již po 
staletí. Avšak význam noční tmy pro zdraví 
jednotlivců a zachování populací se začíná 
dostávat do povědomí až v posledních le-
tech, kdy o tmu v noci zvolna přicházíme. 

CIRKADIÁNNÍ HODINY
Cirkadiánní systém se vyvinul u všech orga-
nismů - od jednobuněčných řas po člověka 
- jako adaptace na 24h solární cyklus, tedy 
střídání dne a noci. V jaderných buňkách 
většiny organismů je založen na zpětnova-
zebných smyčkách, kterými proteiny tzv. 
hodinových genů blokují svojí vlastní tran-
skripci. Hodinové geny v mnohobuněčných 
organismech řídí expresi více než 10 % genů 
zapojených do regulace buněčného cyklu, 
metabolismu, imunitních či regeneračních 
procesů v organismu a další cirkadiánní 
regulace probíhají na úrovni proteinových 
modifikací. Velké procento proteomu 
(soubor proteinů celého organismu) je 
tak ekonomicky regulováno v souladu se 
spánkovým rytmem.
Ačkoliv jsou cirkadiánní hodiny většiny 
živočichů schopné chodu i ve stálé tmě, 
nefungují přesně a potřebují každodenní 
kalibraci neboli synchronizaci se solárním 
cyklem. Z humánní medicíny a preklinic-
kých laboratorních experimentů na hlo-
davcích víme, že narušení této synchroni-
zace vysoce zvyšuje riziko vzniku celé řady 
nemocí, od různých forem depresí, přes 
diabetes 2. typu, zánětlivá onemocnění, 
hypertenzi až po rakovinu.  
Synchronizace se solárním 24h cyklem je 
morfologicky zajištěna propojením centrál-
ních cirkadiánních pacemakerů (udavatelů 
rytmu, podobných pacemakerům v srdci, 

které udávají srdeční frekvenci, jen pracující 
s cirkadiánní periodou) v mozku se sítnicí 
oka a, pokud nemluvíme pouze o savcích, 
i s dalšími světločivnými orgány, jako je pi-
neální žláza ptáků, plazů apod. Pacemakery 
potom posílají informaci o přesné denní 
době do celého organismu neuronálními 
a humorálními signály. Jedním z nejdů-
ležitějších takových signálů je rytmická 
produkce pineálního hormonu melatoninu. 
Jeho syntéza je regulována centrálním pa-
cemakerem tak, aby probíhala v noci. Me-
latonin se vylévá do krevního oběhu a má 
receptory ve všech orgánech těla. Takto 
signalizuje periferním hodinám v buňkách 
noční fázi 24h cyklu, a funkční proteom 
v jednotlivých orgánech si tím zachovává 
přesný fázový vztah se střídáním světla 
a tmy ve vnějším prostředí. 
Vývoj cirkadiánního systému denních i noč-
ních živočichů má z evolučního pohledu 
stejný základ. Noční tvorové nejsou vy-
staveni celé fotoperiodě, a proto se jako 
nejefektivnější způsob synchronizace uká-
zalo vytvoření časového „okna“ citlivosti ke 
světlu, které se otevírá vždy před a po pe-
riodě tmy, což v přírodě znamená soumrak 
a svítání. Čím větší kontrast mezi světlem 
a tmou předchází či následuje po tomto 
„oknu“, tím přesnější je synchronizace cir-
kadiánních hodin se solárním cyklem a také 
tím přesnější je synchronizace jednotlivých 
orgánových soustav mezi sebou.
Světelná synchronizace cirkadiánního sys-
tému není podstatná jen pro udržování 
cirkadiánních rytmů, je to také základní 
mechanismus, který umožňuje adaptaci 
organismů k zeměpisné šířce a sezónním 
změnám v přírodě. Měnící se poměr během 
dne a noci v průběhu roku se kopíruje do 
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nastavení fází cirkadiánních pacemake-
rů a poté do vlnové formy cirkadiánních 
rytmů. Letní komprese a zimní dekom-
prese vysoké noční hladiny melatoninu je 
nezastupitelný signál pro savce i ptáky pro 
spuštění sezónních procesů v organismech 
(viz obr. 1A). 

SVĚTLO V NOCI
Antropogenní světlo v noci má dva hlavní 
dopady na cirkadiánní a sezónní fyziologii. 
Jednak komplikuje synchronizaci k solární-
mu 24h cyklu tím, že snižuje kontrast mezi 
dnem a nocí a snižuje tak rozlišitelnost mezi 
dnem a nocí pro cirkadiánní systém. Toto je 
v dnešní době jasně popsaný problém pro 
živočichy v městském prostředí, a ve volné 
přírodě to znamená ohrožení zejména pro 
noční živočichy, kteří jsou vnímaví k velmi 
nízkým intenzitám světla signalizujícím 
vlastně konec soumraku a začátek svítání. 
Díky rychlému trendu zvyšování intenzity 
nočního světla v posledních letech a rych-
losti jeho šíření do volné přírody z měst díky 
závojovému jasu (v angl. „skyglow) lze oče-
kávat, že se problém bude týkat brzy všech 
živočichů ve volné krajině včetně člověka. 
Světlo v noci také okamžitě, v řádu něko-
lika minut, snižuje noční hladinu melato-
ninu (obr. 1B). Chronicky snížená hladina 
melatoninu má za následek komplikace 
v sezónních cyklech reprodukce, migrace, 
hibernace nebo jiných adaptačních změ-
nách ve fyziologii. Nízká hladina melatoni-
nu ale také narušuje imunitní a metabolické 
procesy a rytmus spánku a bdění, a to jak 
u nočních, tak u denních živočichů.  
Ačkoliv základní procesy cirkadiánních 
regulací jsou shodné u denních a nočních 
živočichů, z laboratorních experimentů je 
zjevné, že citlivost melatoninu nočních 
živočichů na světlo v noci je výrazně vyšší. 
Jedny z prvních studií ze 70. a začátku 
80. let ukázaly, že 8 minutová expozice 
bílému světlu o  intenzitě nižší než 1 lux 
potlačuje u syrských křečků do 10 minut 
hladinu melatoninu o více než 25 % a me-
latonin zůstává nízký, i když jsou zvířata 
znovu vrácena do tmy1. Podobný účinek 
1 minutové expozice světlu popsala také 
prof. Illnerová u potkanů2. Jasné světlo, 
kolem 1000 luxů, může dokonce působit 
na křečka jen 1 vteřinu a hladina jeho me-
latoninu spolehlivě klesne3. Noční světlo 
u hlodavců vede dokonce ke vzniku jakési 
„paměti“. Ukázalo se totiž, že krátké 1 mi-
nutové světlo nesníží melatonin jen v době 

Zjednodušené schéma reakce melatoninu na změnu poměru mezi dnem a  nocí v  zimě a  v  létě, 
a význam melatoninu pro sezónní fyziologii (A) a schematické znázornění reakce rytmu melatoninu 
na příkladové působení antropogenního světla v  noci v  zimním období (B). V  přirozených 
podmínkách kopíruje délka nočního melatoninového signálu délku noci (černošedé pruhy místo osy 
x). Na dlouhé zimní noci (A, horní část obrázku) je pík melatoninu široký a zasahuje do okna citlivosti 
struktury mozku zvané part tuberalis (PT, zelený obdélník). Toto okno začíná 12h po začátku noci, 
tedy 12h po vzestupu melatoninu. Působení melatoninu v tomto okně blokuje expresi genů (GE), 
důležitých pro lokální produkci thyroidního hormonu (T3). Krátká letní noc (A, dolní část obrázku) 
zajišťuje, že melatonin nepůsobí v tomto okně a geny důležité pro produkci T3 se spustí. Do tohoto 
bodu je transdukce dlouhé a  krátké noci do hormonálních změn stejná pro živočichy s  dlouhou 
i  krátkou dobou březosti. Rozdíl nastává v  hypotalamu, kde je obráceně vnímáno působení T3. 
U zvířat s dlouhou dobou březosti snížení T3 indukuje peptid Kiss1 nezbytný pro zvětšování gonád 
(Gon) a nástup reprodukce, u zvířat s krátkou dobou březosti je Kiss1 indukován zvýšenou hladinou 
T3. 
Délka tmavé fáze tedy do toho systému zasahuje minimálně dvakrát. Jednak definuje začátek noci 
pro odečet 12h intervalu pro okno citlivosti v PT, a jednak definuje délku melatoninového signálu. 
Koincidenční střet těchto systémů je velmi precizně vyladěn. Víme, že k  nastartování změny 
v reprodukci stačí změna délky noci z 12h na 12,5h. 
B) Světlo uprostřed noci vede k  okamžitému poklesu melatoninu (a), který se může vrátit do 
původních hodnot, pokud světelný puls dopadne v první polovině noci, ale zůstává snížen, pokud 
světlo zapůsobí v druhé polovině noci. Světlo zvečera zpožďuje vzestup melatoninu, mění vlnovou 
formu jeho rytmu a zužuje pík (b), podobně jako světlo působící zvečera i zrána (c). Velmi často 
světlo působí celou noc a  výrazně snižuje kontrast mezi dnem a  nocí, a  tím potlačuje syntézu 
melatoninu (d). Vliv intenzity a spektra již není v tomto schématu zohledněn. 
Ačkoliv jsou cirkadiánní i fotoperiodický systém do značné míry schopné homeostatických adaptací, 
tato schémata naznačují, s jakou výzvou se oba systémy musejí potýkat. Je otázkou, kdy překročíme 
tu hranici nočního světla, kdy už většina druhů žádných adaptací nebude schopna. 
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svého působení a krátce nato, ale melatonin 
je ve stejnou dobu snížen i v několika ná-
sledujících cyklech4. Vysokou citlivost na 
noční světlo mají také ryby a žáby, které žijí 
ve velmi tmavém nočním prostředí, a jimž 
stačí intenzita světla nižší než intenzita 
měsíce v úplňku k významnému potlačení 
noční hladiny melatoninu5. 
Citlivost denních živočichů k nočnímu 
světlu je řádově vyšší. Nicméně 10-30 luxů 
snižujících melatonin u japonských maka-
ků (Macaca fuscata fuscata) je na úrovni 
intenzity běžného osvětlení městského 
prostředí6. Velmi častým modelem den-
ních živočichů studovaným v souvislosti 
se světlem v noci jsou ptáci. Nedávná stu-
die ukázala, že již 1,5 luxu stačí zebřičkám 
pestrým (Taeniopygia guttata) k potlačení 
melatoninu a dokonce 0,3 luxu, tedy světlo 
měsíce v úplňku, stačí pro změnu v hladině 
melatoninu u kosa černého (Turdus meru-
la)7,8. Jsou-li tito ptáci chováni v prostředí, 
kde je 0,3 luxu v noci trvale v průběhu roku, 
nenastane u nich v dalším roce reprodukční 
fáze a nezvýší se zjara hladina jejich tes-
tosteronu. 
V posledních letech roste počet prací, které 
dokazují, že načasování sezónních repro-
dukčních procesů se liší mezi obratlovci 
obývajícími oblasti se světelným znečiště-
ním a stejnými druhy obývajícími oblasti 
s malým nebo žádným antropogenním 
světlem. Vzhledem k nezastupitelné roli 
melatoninu v regulaci sezónní reprodukce, 
může jeho chronické potlačení (obr. 1B a,d) 
nebo maskování změn v přirozené délce 
dne (obr. 1B b,c), posunout nebo dokonce 
inhibovat reprodukční zrání a rozmnožo-
vání velké skupiny zvířat. Studie zabýva-
jící se touto otázkou zjistily, že ptáci žijící 
v městském prostředí s vysokou intenzitou 
nočního světla zahajují sezónní reprodukční 
procesy dříve než ptáci v tmavých oblas-
tech. Tato mláďata však mají často menší 
šanci na přežití díky nejisté dostupnosti 
potravy a suboptimálním teplotám9. Také 
laboratorní experimenty se savci prokázaly, 
že 5 luxů světla během noční fáze je do-
statečné k narušení fyziologických reakcí 
na zkracující se den, jako je houstnutí či 
změna barvy srsti, aktivita pohlavních žláz 
či nárůst tělesné hmotnosti. Tato zvířata 
měla také horší imunitní reakci k bakteri-
ální infekci, což svědčí o špatné cirkadiánní 
synchronizaci obdobné, jako známe u lidí 
dlouhodobě pracujících ve směnných pro-
vozech10.

Problémy s nočním světlem jsou stále in-
tenzivněji vnímány všude na světě. Z jedné 
práce publikované na téma „light at night 
AND ecosystems“ v 60. letech se počet 
prací na toto téma vyšplhal na více než 400 
v posledním desetiletí (zdroj: PubMed). 
Dlouhodobé sledování klokanů dama (Ma-
cropus eugenii) v Austrálii např. ukázalo, 
že zvířata žijících v oblastech s vysokým 
světelným znečištěním rodí později a vrhy 
mláďat jsou méně synchronizovány s vhod-
ným ročním obdobím než vrhy klokanů žijí-
cích v oblastech bez světelného znečištění. 
Autoři naznačují, že antropogenní světlo 
maskuje malé rozšíření přirozené noci po 
letním slunovratu, které klokani využívají 
k reaktivaci blastocyst11. Jiná práce referuje 
o tom, že samci makiho trpasličího (Micro-
cebus murinus) vystavení nočnímu světlu 
simulujícímu intenzitu a spektrum poulič-
ních světel v Brunoy ve Francii, nastupují do 
říje o 2 týdny dříve než u samci vystavení 
měsíčnímu světlu, díky změnám v hladině 
melatoninu12. Tyto a mnoho dalších studií 
ukazují, že antropogenní světlo v noci může 
ovlivnit načasování sezónní reprodukce 
a vyvolat tak problémy s udržením populací 
mnoha živočišných, nejen nočních, druhů. 

MODRÉ SVĚTLO
V posledních letech se často mluví o fakto-
ru tzv. modrého světla, které je v minimální 
míře součástí spektra zastaralých sodíko-
vých výbojek, má ale velmi významný podíl 
ve spektru nových LED svítidel, která sodí-
kové výbojky celosvětově nahrazují. Obavy 
z rostoucího podílu modrého spektra ve 
veřejném osvětlení a reklamních či jiných 
světelných zdrojích vycházejí ze základního 
principu vnímání světla zrakovou dráhou 
vedoucí k cirkadiánním pacemakerům, kte-
rá je morfologicky odlišná od dráhy pro 
obrazové vidění. Tato dráha je „vyladěná“ 
tak, že s velkou citlivostí vnímá světelné 
spektrum v blankytné modré, okolo vlno-
vých délek 480 nm. Obsahuje speciální 
fotopigment melanopsin, který byl objeven 
zhruba před pětadvaceti lety, tj. přibližně 
v době, kdy se, spolu se zaváděním světel-
ných zdrojů LED do veřejného prostoru, za-
čaly objevovat první problémy s dopadem 
na ekosystém. Spektrální složení prvních 
LED svítidel se totiž překrývá se spektrální 
citlivostí melanopsinu a tím i cirkadiánního 
systému, a tak i systému řídícího sezón-
ní fyziologii. Postupem času se ukázalo, 
že vyladění k „modré“ není vlastností jen 

obratlovců, ale že fotopigment s těmito 
vlastnostmi existuje u většiny živočichů 
včetně hmyzu.
Z hlediska kompromisu mezi nároky zrako-
vého systému člověka, jediného uživatele 
nočního osvětlování na planetě, a zacho-
vání rozmanitosti přírody a zdraví jednotli-
vých živočichů, se jeví jako ideální moderní 
trend zavádění biodynamického osvětlo-
vání. To se řídí solárním cyklem a cyklem 
aktivity člověka a tlumí intenzitu a mění 
spektrum v době, kdy není pro člověka 
bezprostředně užitečné. Existuje však řada 
organismů, zejména rostlin a hmyzu, ale 
pravděpodobně i některých druhů ptáků 
a savců, které jsou citlivé i k červenému 
či zelenému světlu. Také zcela neplatí, že 
světlo jiných spekter než je modrá, uniká 
zcela pozornosti cirkadiánním hodinám. 
Musí být jenom trochu silnější k vyvolání 
stejného účinku. Je proto mít na paměti, že 
i moderní technologie svícení ve veřejném 
prostoru jsou stále pouze kompromisem 
a jedinou možnou prevencí proti vymazání 
nočního prostředí je osvěta a cílená smyslu-
plná regulace zavádění nových světelných 
zdrojů per se. 
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