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Mezinárodní veřejná výzva k ochraně před 

expozicí neionizujícím elektromagnetickým polem (EMF) 

 

Píšeme Vám jako odborníci na bioelektromagnetismus se závažnými obavami ohledně dopadů na 
veřejné zdraví a životní prostředí při exponenciálním nárustu užívání zařízení s bezdrátovým 
zářením, která po celém světě dnes využívají radiofrekvenční (RF) a extrémně nízkofrekvenční (ELF) 
elektromagnetická pole (EMF). Jako autoři více než tisíce příslušných recenzovaných publikací o 
tomto tématu a jako znepokojení občané, naléhavě žádáme organizaci WHO, aby svolala nezávislou 
globální komisi pro bezdrátové záření a zdraví, a doporučila biologické limity pro expozici 
elektromagnetickými poli. 

Bezpečnostní standardy používané pro osobní bezdrátová zařízení, jako jsou chytré telefony, byly 
původně vytvořeny již v sedmdesátých letech 20. století před příchodem osobních bezdrátových 
zařízení. V té době žilo méně než 0,1% civilního obyvatelstva v blízkosti RF vysílačů, jako byly 
rozhlasové a televizní antény. Použití radiofrekvenčních vyzařovacích antén na těle jednotlivce nebo 
v jeho blízkosti přišlo o desítky let později, společně s vývojem mobilních telefonů až v 90. letech. 

Aktuálně je v USA, Austrálii a ve většině světa již telefonních čísel více než lidí a přes 90% světové 
populace je pravidelně vystaveno neměřeným úrovním vysokofrekvenčního záření v bezprostřední 
blízkosti těla. Poprvé v historii lidstva jsou rychle se rozvíjející mozky malých dětí ozařovány 
pravidelně po mnoho hodin denně. Tato expozice vysokofrekvenčnímu záření se pravděpodobně 
ještě zvýší, jakmile bude v příštích 2–3 letech zcela zaveden vesmírný internet z družic na nízké 
oběžné dráze. 

I přesto, že v 70. letech byla původně věnována důležitá pozornost všem pravděpodobným 
uživatelům EMF, včetně dětí, žen a malým dospělým [1], při testování bezpečnostní shody nově 
vyvíjených bezdrátových zařízení se výrobci zaměřují pouze na výpočetní modely velkých dospělých 
mužů a pro určení vázané elektromagnetické energie používají figuríny s velikostí hlavy armádních 
rekrutů o váze těla 100 kg. Různé zprávy v recenzované vědecké literatuře prokázalo podstatně vyšší 
výskyt ukládané elektromagnetické energie (EME) v mozku dětí, menších dospělých a žen z důvodu 
užšího umístění vyzařující antény mobilního telefonu do mozku těchto uživatelů [2, 3].  

A konečně několik studií dlouhodobé expozice provedených na laboratorních zvířatech prokázalo 
vyšší míru rakoviny, poškození DNA a jiných orgánů u zvířat vystavených EMF ve srovnání se zvířaty, 
která záření vystavena nebyla [4-6]. 

Mnoho  vědců, expertů  po celém světě provedlo výzkum dokumentující významné účinky  těchto 
člověkem vytvořených elektromagnetických signálů na biologii organismů a na životní prostředí, 
které mohou vést k patologickým následkům a dalším chorobám. Mezi tato onemocnění patří 
rakovina a další rizika, která byla popsána v mnoha studiích [viz publikace a - g níže]; také v dalších 
expertízách, jako je studie Bioinitiative, studie projektu REFLEX Project, studie projektu Interphone,  
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studie National Toxicology Program (NTP) [5,6], studie Ramazzini, stejně jako výsledky ve vysoce 
kvalitních studií od vědců bez střetu zájmů [7]. Tyto účinky se mohou také objevit na úrovních 
hluboko pod stávajícími doporučenými expozičními limity RF-EMF doporučenými Mezinárodní 
komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) a schválenými projektem WHO EMF, aby se 
vyhýbalo náhlému krátkodobému ohřevu tkání. Několik odborných organizací nedávno 
zdokumentovalo skutečnost, že ICNIRP představuje samozvanou, samostatně monitorovanou 
skupinu, která představuje pouze menšinový vědecký pohled.  

V poslední době dospěl odborný panel radící švýcarské vládě k závěru, že nízké úrovně EMF 
způsobují vážné zdravotní problémy, hlavně u dětí, starších osob a pacientů s existujícími nemocemi 
(https://ecfsapi.fcc.gov/file/10122280631517/Newsletter_BERENIS_Special_Issue_January_2021.
pdf.) Následování zastaralých pokynů ICNIRP by mohlo mít vážné důsledky pro lidstvo a životní 
prostředí.  [5-7].  

V červnu 2001 WHO / Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala extrémně 
nízkofrekvenční magnetická pole jako skupinu 2B, potencionální lidský karcinogen, který zvyšuje 
riziko dětské leukémie. Statické / ELF magnetické pole vyzařují všudypřítomné elektrické spotřebiče 
a elektrické vedení. Bylo hlášeno, že statické / ELF s nízkou intenzitou způsobují biologické účinky, 
které by mohly být zdraví škodlivé, např. Oxidační stres, genetické a neurologické změny [8–10]. 
Kromě toho by člověkem vytvořené statické / ELF-EMF mohlo ovlivnit divokou zvěř a možná přežití 
mnoha druhů. 

V květnu 2011 WHO / IARC klasifikovala všechna radiofrekvenční elektromagnetická pole jako 
„potenciálně karcinogenní pro člověka“ (Skupina 2B). 

Několik důležitých výzev, rezolucí a dalších dokumentů bylo v posledních několika letech vydáno 
vědeckou komunitou, která tímto varuje orgány veřejného zdraví ohledně nutného snížení limitů 
expozice EMF a souvisejících rizik. Mezi ně patří Freiburgská výzva, salzburgská rezoluce, katánská 
rezoluce, rezoluce v Beneventu, benátská rezoluce, rezoluce v Porto Alegre, kodaňská rezoluce, 
doporučení Americké akademie pediatrů, Seletun Scientific Statement, Mezinárodní výzva EMF 
vědců, 5G Appeal, Prohlášení o shodě britských a mezinárodních lékařských a vědeckých odborníků 
a lékařů o účincích neionizujícího záření na zdraví (NIR) v 2020, a také mnoho dalších důležitých 
dokumentů. 

Shodujeme se, že stávající bezpečnostní pokyny jsou  zastaralé a musí být revidovány na základě 
nových údajů z výzkumu. Zastáváme se urychleného přijetí zásady předběžné opatrnosti ve všech 
aplikacích těchto technologií a služeb.  

My níže podepsaní proto žádáme WHO o následující opatření: 

1.) Doporučit zdravotnickým orgánům všech zemí, aby přijaly limity snížené expozice EMF při 
zohlednění  biologických účinků působících při nízko-úrovňové a dlouhodobé expozici;  

2.) Podporovat povědomí, zvažovat udržitelnost a vést program na snižování expozice EMF, 
včetně rozsáhlého zveřejňování zdravotních rizik spojených s EMF;  

3.) U bezdrátových zařízení provozovaných v blízkosti hlavy nebo těla musí certifikační proces 
považovat vzdálenost kompatibilní s realistickými postupy populace uživatelů; 
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a.) Při testování 677 mobilních telefonů francouzskou národní agenturou ANFR se 
odhalilo, že mobilní telefony nacházející se v současnosti na trhu, překračují 
bezpečnostní limity ICNIRP používané v Evropě, a to až o 1,6–3,7 krát; a podle komise 
FCC v USA některé až o jedenáckrát více [11,12]. 

b.) U tak vysoké míry absorbce mikrovlnného záření, naměřené francouzskou státní 
agenturou  ANFR, se již dříve uvádělo, že způsobuje zvýšení teploty o více než 1 
stupeň Celsia pro části mozku v blízkosti vyzařujících antén mobilních telefonů [13] 

4.) Široké doporučení obyvatelům všech zemí používat Princip předběžné opatrnosti ke snížení 
expozice EMF a podporovat používání kabelových zařízení (např. připojení pomocí kabelů, 
jako je ethernet nebo optické vlákno); 

5.) Široké doporučení obyvatelům všem zemí: 
a.) když mluvíte z mobilního telefonu, uskutečňujte pouze krátké nebo nejnutnější  
hovory; zkuste přístroj držet alespoň jeden palec od hlavy; a používejte hands-free sadu, 
nekovová sluchátka a preferujte textové zprávy před hovorem; 
b.) děti a jiné citlivé a zranitelné osoby by se měly vyvarovat používání mobilních 
telefonů a jiných bezdrátových zařízení 

6.) Projekt WHO EMF je nutné znovu přebudovat za pomocí vyváženého panelu expertů, kteří 
nemají střet zájmů. Stávající panel tvoří členové ICNIRP, kteří ignorují jakékoliv důkazy o 
biologických účincích kromě okamžitého ohřevu tělesných tkání. 
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