
súčasnosti sa polemizuje o škodlivosti rá
diových vín predovšetkým v súvislosti so 
sieťou GSM. Laik by si mohol povedať, že 

aj tak je v dosahu rádiových vín základňovej sta
nice, problém je v tom, že základňová stanica ko
munikuje s mobilnými telefónmi v dosahu rádo
vo niekoľko kilometrov a intenzita elektromag
netického poľa klesá s druhou mocninou vzdia
lenosti od vysielača. V praxi to znamená, že v blíz
kosti vášho telefónu, dajme tomu kilometer od 
základňovej stanice, je jeho intenzita pomerne 
nízka. Zdôrazňujeme, že ide o vyžarovanie zá
kladňovej stanice. Naproti tomu mobilný telefón, 
ktorý držíte niekoľko málo milimetrov od hlavy, 
musí vyžiariť dostatočný výkon, aby mohol so zá
kladňovou stanicou komunikovať. Samozrejme, 
tí, ktorí bývajú niekoľko desiatok metrov od BTS, 
sú jej rádiovému žiareniu vystavení oveľa viac. 

V štúdii Egera a kolektív [1 ] bol zaznamenaný 
3-krát vyšší výskyt rakoviny u obyvateľov žijú
cich vo vzdialenosti do 400 metrov od veže pre 
mobilné telefóny v porovnaní s ľuďmi žijúcimi 
vo väčšej vzdialenosti. V inej štúdii autori pozo
rovali štatisticky významne zvýšený výskyt 
migrén, bolestí hlavy a závratov v dedinách vy
stavených mikrovlnnému žiareniu z bázových 
staníc s maximálnymi hodnotami 0,3 V/m 
a 1,4 V/m v porovnaní s dedinami, ktoré neboli 
vystavené tomuto žiareniu (<0,01 V/m). 

Vyhláška MZ SR č. 354 /2007 Z. z. neustano
vuje žiadne obmedzenia na umiestňovanie zdro
jov elektromagnetického žiarenia najmä v obyt
ných zónach. Pritom základňové stanice mobil
ných operátorov (BTS) vysielajú nepretržitý im
pulzný signál, od ktorého sa obyvatelia trvalo 
obývaných zón vjeho blízkosti nemôžu vzdialiť 
a ktorého dlhodobý dosah na zdravie ľudí v sú
časnosti nevieme komplexne posúdiť. Vedci 
predpokladajúce nadmerná expozícia elektro
magnetickému žiareniu môže poškodiť DNA, 
zabraňuje opravám DNA, má toxické účinky na 
ľudský genóm a negatívne účinky na nervový 
systém. Na základe dostupných vedeckých prác 
správa skupiny Bioinitiative odporúča maxi
málnu hodnotu žiarenia vo vonkajších priesto
roch 0,1 uVV/cm2 = i mW/m2 = 0,6 V/m a vo 
vnútorných priestoroch 0,1 mW/m2. 

V máji tohto roka 190 vedcov z 39 krajín vrá
tane Slovenska prednieslo výzvu Organizácii 

Spojených národov, členským štátom OSN a Sve
tovej zdravotníckej organizácii (WHO). Výzva 
obsahovala požiadavku, aby tieto medzinárod
né organizácie prijali viac ochranných smerníc 
týkajúcich sa vyžarovania elektromagnetických 
polí (EMP) zariadeniami využívajúcimi bezdrô
tové technológie. Signatári výzvy dosiaľ publi
kovali viac než 2000 prác a výsledkov výskumov 
o účinkoch elektromagnetických polí. 

O rozhovor ohľadne vplyvu elektromagne
tických vín vysielaných mobilnými zariadeniami 
na ľudský organizmus sme požiadali jedného zo 
signatárov spomínanej výzvy, docenta Igora 
Beliaeva, DrSc, vedúceho Rádiobiologického 
laboratória Ústavu experimentálnej onkológie 
SAV. 

PCR: Súčasťou nášho života sa stali nielen 
smartfóny, telefóny, ktoré na rozdiel od kla
sických mobilov takmer neustále prenášajú 
údaje na pozadí, ale aj Wi-Fi, bluetooth a iné 
rádiové zariadenia. Aké sú účinky rádiof rek-
venčného žiarenia generovaného týmito za
riadeniami na ľudský organizmus? 

IB: Signály rôznych 
frekvencií majú rôzny 
biologický účinok. Dô
ležitú úlohu pri tom 
hrajú aj rôzne faktory 
týkajúce sa ľudského 
tela, napríklad množ
stvo antioxidantov či 
divalentných iónov. 
Najdôležitejší faktor je 
však doba ožarovania. 

Vo vzťahu k biologickým efektom mikrovlnného 
žiarenia môže byť doba ožiarenia ešte dôležitejší 
parameter ako jeho intenzita. Uvediem to na prí
klade domáceho bezdrôtového prenosného te
lefónu. Ten vyžaruje iba počas hovorov veľmi 
zblízka, ale krátky čas. Súčasťou telefónu je však aj 
bázová stanica, takisto umiestnená niekde v byte, 
pričom tá vysiela prakticky stále. Zostavu telefón -
bázová stanica používame aj pri hovoroch v sieti 
GSM. Bázová stanica vysiela kontinuálne vo dne aj 
v noci, takže na rozdiel od žiarenia z mobilných te
lefónov sú ľudia žiareniu z bázových staníc umiest
nených na ich pracoviskách alebo v blízkosti ich 
domovov vystavovaní nepretržite a nedobro-
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voľne. Rovnako to platí aj pre siete Wi-Fi. Jedna 
z mojich štúdií ukázala, že mikrovlnné žiarenie pri 
intenzitách porovnateľných s vyžarovaním bázo
vých staníc pri predĺženej dobe ožarovania vyvo
lalo v bakteriálnych bunkách škodlivý vplyv in-
hibíciou opravných procesov DNA. Potvrdili to aj 
výskumy, ktoré uskutočnil švédsky profesor Har-
dell. Ohľadne rizika vyžarovania bázových staníc 
bolo realizovaných minimálne 20 výskumných 
štúdií v celosvetovom rozsahu, no tento počet je 
stále malý na to, aby sa škodlivý vplyv tohto typu 
vysielačov elektromagnetických vín spoľahlivo 
dokázal. Realizované štúdie upozorňujú, že sa zvy
šuje predovšetkým riziko vzniku rôznych nádo
rov. Negatívny vplyv elektromagnetických poliša 
prejavuje takzvanými neurobehaviorálnymi prí
znakmi, ako je stres, problém sústrediť sa na prácu 
či štúdium, prípadne zlou kvalitou spánku. 

PCR: V poslednom čase dochádza k nárastu 
používania rôznych takzvaných nositeľných 
zariadení, predovšetkým hodiniek, náram
kov, okuliarov, slúchadiel a podobne.Tie no
síme priamo na tele celý deň a komunikujú 
najčastejšie so smartfónom vo vrecku. Sú tieto 
zariadenia s veľmi nízkym vysielacím výko
nom nebezpečné? 
IB: Dosiaľ nie sú k dispozícii relevantné výsledky 
výskumov ohľadne vplyvu zariadení, ktoré ste 
spomenuli. No aj tu platí, že najrizikovejší faktor 
je doba vystavenia vyžarovaniu, a podľa môjho 
názoru by mohol mať vplyv na ľudské zdravie. 
Ale znovu zdôrazňujem, zatiaľto nieje spoľah
livo vedecky dokázané, tak ako nie je dokázaná 
ani ich neškodnosť. V oblasti, ktorú spomínate, sa 
robili výskumy u žien, ktoré v rámci náplne práce 
nosili mobilné telefóny v náprsných vreckách, 
teda priamo na hrudi. U niektorých z týchto žien 
presne v miestach, kde toto zariadenie dlhodobo 
nosili, zistili nádory mliečnej žľazy, a to pomerne 
unikátny typ. Tu už je pravdepodobnosť súvisu tý
chto nádorov s vyžarovaním mobilných telefónov 
pomerne vysoká. 

PCR: Aké sú vaše odporúčania ohľadne po
užívania mobilných zariadení vzhľadom na 
ich potenciálny škodlivý vplyv na ľudský or
ganizmus? 
IB: Ak už musíte telefonovať z mobilného tele
fónu, snažte sa hovor skrátiť na minimum, ma
ximálne 2 - 5 minút. Odporúčam používať 
súpravy hands-free, ale výhradne s káblovým 
pripojením, prípadne prepnúť hovor na hlasité 
počúvanie a držať telefón dálej od tela. Ak po
užijete hands-free s pripojením cez bluetooth, 
pridáte k jednému typu ožarovania (mobil) aj 
iný (bluetooth). Takisto Wi-Fi routery v bytoch 
treba zapínať len na nevyhnutne potrebný čas 
a nenechávať ich v prevádzke v noci. 

[1] Büchner K, Eger H. 2011. Changes oflinically important 
neurotransmitters under the influence of modulated RF fields 
- A long-term study under real-life conditions. Umwelt - Me
dizin - Gesellschaft 24(1 ):44-57. 
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Riziká 
elektrom|enetických polí 
Mobilné telefóny, siete Wi-Fi na pracoviskách, v bytoch 
aj verejných priestoroch a v poslednom čase aj čoraz 
viac takzvaných nositetných zariadení, predovšetkým 
inteligentných hodiniek, to všetko sú v princípe vysielače 
elektromagnetických vín. Aké sú ich účinky na náš organizmus? 


