
    

ELEKTROSMOGELEKTROSMOG

Elektromagnetické pole a Elektromagnetické pole a 
zdravotní rizikazdravotní rizika



    

Osnova Osnova 
 A) Elektrosmog – zátěž životního prostředíA) Elektrosmog – zátěž životního prostředí
 B) Přírodní zdroje zářeníB) Přírodní zdroje záření
 C) Základní fyzikální pojmyC) Základní fyzikální pojmy
 D) Podstata obav veřejnosti před D) Podstata obav veřejnosti před 
           neionizujícím zářením neionizujícím zářením 
 E) Základnové stanice GSM a jejich vliv na okolí     E) Základnové stanice GSM a jejich vliv na okolí     

                                                                                                                                      
 F) Zdravotní rizikaF) Zdravotní rizika
 G) Zdravotní limityG) Zdravotní limity
 H) Neutěšený stav legislativyH) Neutěšený stav legislativy
      CH) Seznam použité literatury   CH) Seznam použité literatury   



  

A)Elektrosmog – zátěž životního A)Elektrosmog – zátěž životního 
prostředíprostředí

 Celosvětově se vžil tento termín pro stále se zvyšující úroveň Celosvětově se vžil tento termín pro stále se zvyšující úroveň 
EMP- pozadí. Rozumí se tím enormní zatěžování člověka EMP- pozadí. Rozumí se tím enormní zatěžování člověka 
umělými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý.umělými zdroji záření, na které nebyl po staletí zvyklý.

 Odborníci raději používají termín znečišťování prostředí Odborníci raději používají termín znečišťování prostředí 
elektromagnetickým polem.elektromagnetickým polem.

 Občané ale chtějí vědět , co na ně působí, o jaké záření jde, co je Občané ale chtějí vědět , co na ně působí, o jaké záření jde, co je 
ohrožuje a jak.ohrožuje a jak.

 Vědci se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.Vědci se nemohou dohodnout na bezpečných limitech.
 Někteří tvrdě prosazují za základ jen tepelné účinky, lékaři Někteří tvrdě prosazují za základ jen tepelné účinky, lékaři 

vycházejí z možných rizik i netepelných účinků a z vycházejí z možných rizik i netepelných účinků a z 
dlouhodobého působení EMP slabší intenzity.dlouhodobého působení EMP slabší intenzity.



  

Elektromagnetická pole 



  



    



    

Elektrické vlaky a tramvajeElektrické vlaky a tramvaje



  

Magnetické poleMagnetické pole



    

KVANTIFIKACE ZDROJŮ ZÁŘENÍ



    

B)Přírodní zdroje zářeníB)Přírodní zdroje záření
 Naši předkové byli vystaveni expozici:Naši předkové byli vystaveni expozici:
 Slunce – ionizující i neionizující zářeníSlunce – ionizující i neionizující záření
 Země – geomagnetické pole 30-70 Země – geomagnetické pole 30-70 µµT T 

přichází se na to,že malé kolísání zemského přichází se na to,že malé kolísání zemského 
magnet.pole může vyvolat dramatické magnet.pole může vyvolat dramatické 
změny v chování lidí. Psychologické změny v chování lidí. Psychologické 
poruchy, poruchy, extrémní vlivy klimatuextrémní vlivy klimatu, zemětřesení , zemětřesení 
a masový úhyn rostlin a zvířecích druhů.a masový úhyn rostlin a zvířecích druhů.

 Vzdušná elektřina, tvoření jisker a bouřkyVzdušná elektřina, tvoření jisker a bouřky
        (počasí klidné 100-200V/m a během bouří    (počasí klidné 100-200V/m a během bouří    

          až 10000 V/m)          až 10000 V/m)



    



  

Christof Rohrbach RadiestezieChristof Rohrbach Radiestezie



  

C) Základní fyzikální pojmyC) Základní fyzikální pojmy

 Intenzita elektrického pole       E[V/m]Intenzita elektrického pole       E[V/m]
 Hustota zářivého toku             S[W/m2]Hustota zářivého toku             S[W/m2]
 Intenzita magnetického pole   H[A/m]Intenzita magnetického pole   H[A/m]
 Magnetická indukce            B[T] nebo [Magnetická indukce            B[T] nebo [µµT]T]
 Vlnová délka                        Vlnová délka                          λλ [m] [m]
 MMěěrná absorbovaná energie v SAR [W/kg]rná absorbovaná energie v SAR [W/kg]
 Následující tabulka je k pNásledující tabulka je k přřepoepoččtu uvedených velitu uvedených veliččin, in, 

protoprotožže hygienici pracují s W/m2. elektrikáe hygienici pracují s W/m2. elektrikářři s V/m i s V/m 
nebo v decibelech  a  laik se pak  v hyg. protokolech nebo v decibelech  a  laik se pak  v hyg. protokolech 
obvykle neorientuje.                          obvykle neorientuje.                            



Přepočet fyzikálních jednotech EMP

Přepočet fyzikálních 
jednotek EMP:

Přepočet fyzikálních 
jednotek EMP

Hygienici v protokolech uvádějí 
hustotu zářivého toku S (W/m2) 
elektrikáři a pracovníci 
telekomunikací  intenzitu 
elektrického pole  E ve (V/m) nebo 
(db) decibelech.

Jedná se jen o vyjádření EMP v 
různých jednotkách, což plete laiky 
při vyhodnocování protokolů o 
měření.ygienici v protokolech 



  

Vše je vlněníVše je vlnění



  



  

Technické využití EMPTechnické využití EMP



  



    

D) Podstata obav veřejnosti před D) Podstata obav veřejnosti před 
neionizujícím zářenímneionizujícím zářením

 Je odvozena zejména od mediálních informací.Je odvozena zejména od mediálních informací.
 1972 – pracovníci rozvodných sítí v SSSR hlásí nespecifické 1972 – pracovníci rozvodných sítí v SSSR hlásí nespecifické 

obtížeobtíže
 1976 – personál americké ambasády v   Moskvě je trvale 1976 – personál americké ambasády v   Moskvě je trvale 

exponován nízkými dávkami mikrovlnného zářeníexponován nízkými dávkami mikrovlnného záření
 1979 první výsledky epidemiologických studií – důkaz o 1979 první výsledky epidemiologických studií – důkaz o 

dětské leukémiidětské leukémii
 19911991 Praha Žižkov vysílač TV ( Praha Žižkov vysílač TV (dnes by mohl mít 100xvětší výkondnes by mohl mít 100xvětší výkon))
 2001 kauza s Vatikánskými vysílači  ( Cesano)2001 kauza s Vatikánskými vysílači  ( Cesano)
 2003 A2003 Američané chystají premiéru mikrovlnných zbraní v Irákumeričané chystají premiéru mikrovlnných zbraní v Iráku
 2008 Příprava amerického radaru v ČR (Brdy) 2008 Příprava amerického radaru v ČR (Brdy) 



  



  



  



  



  



  

Měření EMPMěření EMP



  

E)Základnové stanice GSM a E)Základnové stanice GSM a 
jejich vliv na okolíjejich vliv na okolí

Na začátku 21. století jsme svědky nebývalého nárůstu umělých 
zdrojů záření EMP, což činí náš život pohodlnější a bohatší, ale má 
i svá negativa, která si zatím nepřipouštíme.

. Alarmující je tempo růstu pozadí EMP v souvislosti s bouřlivým      
      rozvojem bezdrátových IT.

. Na území ČR jsou v provozu desetitisíce základnových stanic        
     tří sítí GSM a připravují se další.

. V některých bytech dnes naměříme 1-3V/m ( v 60-tých letech to 
bylo 1-10 µV/m. (tedy úroveň EMP se zvedla cca milionkrát)

. Tři procenta populace má nespecifické zdravotní problémy a 
někteří již i prokazatelně změnu krevního obrazu, problémy se 
štítnou žlázou, aniž by znali příčinnou souvislost s elektrosmogem.  



  

Vyzařovací lalok-Vyzařovací lalok-
charakteristikacharakteristika



  

Budování základnových stanic, 
zejména ve městech vyvolává obavy 
veřejnosti pokud je anténní systém v 
bezprostřední blízkosti bytu či domu.

Dle vl.nař. č.1/2008 o ochraně zdraví 
před neionizujícím zářením hygienici 
klidně operátorům povolí postavit 
anténu těsně k bytu či domu ve 
vzdálenosti     3,5-5m a dle vl. nař. je to 
považováno za  bezpečné, což působí 
nevěrohodně.  Když postižení občané 
v loňském roce žádali hl.hygienika ČR 
a manažery firmy Vodafone, aby na 
sobě a svých dětech experimentálně 
ověřili  dané limity, odpovědi se do 
dnešního dne nedočkali. Stále se jen 
odvolávají na doporučení RE a komisi 
ICNIRP a stávající vl.nař. Při poškození 
zdraví není nikdo právně zodpovědný.  
       



  

Mikrovlnné antény slouží k vzájemnému propojení základnových stanic a pracují           
                       s úzkým nerozbíhavým svazkem elektromagnetických vln.



  

Příklad pro získání názorné představy o 
vyzařování základnové stanice GSM je níže 
popsán dle prospektu operátora  Vodafone

Technické parametry pro pásmo 900MHz

- výstupní výkon………..30W

- efektivní zisk antény….17dBi

- antény vyzařují do tří azimutů  0o 120o a 240o

Pro posouzení zdravotních rizik je na obrázku  
znázorněna hustota zářivého toku S ve čtyřech 
vzdálenostních zónách (dle nař.vlády)  a to:

100% referenční  hodnotě odpovídá vzdálenost   5,1m

 50%  refer.  hodn. odpovídá vzdálenost               7,3m

 25%   refer. hodn. odpovídá vzdálenost           10.3m

 10%   refer. hodn. odpovídá vzdálenost           16,2m

V prospektu  vodafone není uvedena  hodnota   
S pro 100% = 4,459W/m což odpovídá intensitě 
E =  41V/m ve vzdálenosti 5,1m.                             
               Referenční hodnoty(zdravotní limity) 
jsou překročeny do vzdálenosti 5.1m od  antény 
základnové stanice v hlavním směru vyzař. 
svazku. Větší vzdálenost je považována za 
bezpečnou.                                                               
     S tímto závěrem od hl. hygienika má v Praze i 
dalších velkých městech zdravotní  problémy 
řada občanů, pokud bydlí ve vzdálenosti 5-16m 
od antény, protože jsou ozařováni jako kdyby 
trvale volali mobilem s výkonem 0.25-2W.



  

F)  Zdravotní rizikaF)  Zdravotní rizika
• Hodnotí se podle tisíců 

epidemiologických studií, výsledky 
jsou často protichůdné

• Hodnocení účinků záření, v medicíně 
se hodnotí podle výkonu ozářené 
plochy a vypočítá se expoziční doba 
a nikoliv podle SAR

• Problémy se sensitivními jedinci 
(viz.výzkum Bergsmann)



  

Tepelné účinky (SAR)
Netepelné účinky :
• Metabolismus, srdeční činnost, endokrinní, 

oběhový a centrální nervový systém člověka
• Prostup molekul vápníku
• Omezení tvorby melatoninu
• Krevní obraz
• Plodnost
• Koncentrace
• Imunita organizmu



  



    



  



  

G) Zdravotní limityG) Zdravotní limity
• Většina států v Evropě má nastaveny 

zdravotní limity podle doporučení komise 
ICNIRP.Jedině Itálie, Polsko a Švýcarsko si 
ponechalo limity,které respektují i 
netepelné účinky.Naše vládní nařízení 
480/2000Sb se podřídilo uvedenému 
doporučení a stížnosti občanů nebere na 
vědomí.

    Od roku 2008 platí nové nařízení vlády o 
ochraně zdraví č.1/2008, které limity  
(pravděpodobně s ohledem na instalaci radaru)  ještě 
změkčilo, a to znamená, že v případě 
poškození zdraví v okolí radaru, nemají 
obyvatelé legislativní podporu. 



  



  



  

H) Neutěšený stav legislativyH) Neutěšený stav legislativy

• Stát ztrácí kontrolu nad ochranou občanů 
před neionizujícím záření a neplní svoji 
základní funkci-dle ústavního zákona č.
23/1991Sb čl.31, že každý má právo na 
ochranu zdraví.

• Provozovatelé,operátoři bezdrátových sítí 
nemají prakticky žádná omezení při 
výstavbě anténních stožárů a 
základnových  stanic GSM.

• Lze doložit konkrétní případy postižených 
občanů z Prahy, Náchoda, Brna,Ostravy a 
dalších. 



  

                      Stav legislativy
 -   Vládní nařízení č. 1/2008 ruší vl.nař.  č.480/2000Sb. 

-    do roku 2000 platila vyhl.MZ č. 408/1990, ve které byly 

     zdravotní limity, podpořené výzkumem 10x nižší.

-   Oddělení neionizujícího záření na SZÚ bylo v r.2000 zrušeno

    a ČR dnes nemá  základní výzkum v této oblasti.

-   ČR převzala doporučení RE jako direktivu, na rozdíl od  Itálie,

    Polska a  Švýcarska. Tyto státy doporučení neakceptovali a

    nemají problémy s tím, že by zdravotní limit  4-6V/m brzdil

    rozvoj IT a přitom chrání občany před  zbytečně vysokou 

    expozicí EMP. (Stavební biologie v Německu se snaží prosadit

    limity EMP pro zdravé bydlení  až 1000x nižší)

-

    

- 
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