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Vlny rádiových frekvencí byly používány po více než sto let, aby přenášely signály z vysílacích věží do 

vzdálených radiopřijímačů. Tato technologie informovala a bavila milióny lidí po celém světě. 

Nicméně tuto technologii dnes nabízí průmysl bezdrátových technologií v podobě silných vysílačů 

přímo domů, mnohem blíže k uživatelům všech věkových kategorií, než kdykoliv předtím. Tato 

obousměrná komunikace, a potřeba zvýšeného vyzařování, kvůli dosahu signálu a dobrému přenosu, 

je důvod k obavám. Ve skutečnosti i výrobci bezdrátových zařízení varují spotřebitele, aby jejich 

telefony, tablety, dětské chůvičky a jiná zařízení, drželi v dostatečné vzdálenosti od těla.  

 

Poptávka spotřebitelů po připojení všude, má za následek instalaci mnoho dalších silných lokálních 

bezdrátových vysílačů a přijímačů, a nyní stovky tisíc vysílacích tyčí a věží - vysílacích antén, jsou 

umístěny na střechách a v těsné blízkosti soukromých domů, bytů, škol, kancelářských budov, 

obchodů a rekreačních oblastí. "Free WiFi" je běžně nabízena, aby přilákala zákazníky v restauracích, 

hotelech a kavárnách, jídelnách, čekárnách. Bezdrátové směrovače ve veřejném prostoru jsou velmi 

silné, protože jsou určeny k napájení mnohých notebooků, tabletů a mobilů současně.  

 

Tento všudypřítomný a stále rostoucí Wireless World (bezdrátový svět), ve kterém žijeme znamená, 

že záření bezdrátových přenosů je všude kolem nás. Ale stále můžete udělat nějaká osobní 

rozhodnutí, která mohou snížit expozici, množství záření. Udržet bezpečnější vzdálenost od vysílačů, 

antén, a udržet své osobní bezdrátová zařízení v dostatečné vzdálenosti od těla je poměrně snadné. 

Důležité je i množství času, stráveného používáním bezdrátových zařízení, protože následky narůstají 

a kumulují se více a více až v průběhu času. Nelze opomíjet ani „pouhou přítomnost“ Wi-Fi sítí, 

protože jsou značně pulzní a razantně (ostrými impulzy) nabízí stále okolním zařízením možnost, 

připojit se. Pak už je jedno, jestli probíhá stahování dat, nebo pauza, Wi-Fi síť stále aktivně vyzařuje a 

nabízí nebo kontroluje připojení okolních zařízení – naměříme prakticky stejné hodnoty. 

Nedávné vědecké studie (Aldad, et al 2012) provedené na Yale University zjistily, že těhotné 

laboratorní myši, vystavené záření obyčejného mobilního telefonu, měly potomstvo, které bylo více 

hyperaktivní a mělo jiné projevy ve srovnání s kontrolní skupinou, která nebyla záření vystavena. Dr. 

Hugh Taylor, předseda katedry porodnictví, gynekologie a reprodukčních věd na univerzitě v Yale 

School of Medicine a jeho tým výzkumníků dospěli k závěru, že záření mobilních telefonů poškodilo 

neurony v prefrontální kůře mozku.  

Práce výzkumníků Yale podporovala stabilní vývoj vědeckých studií, které prokázaly na zdraví 

behaviorální účinky bezdrátového záření. Před dvaceti lety došel přezkum vědecké literatury o 

radiofrekvenčním / mikrovlnném záření, vedený US Air Force Materiel Command (Bolen 1994) k 

závěru, že "chování může být nejcitlivějším biologickým komponentem pro RF / mikrovlnné záření." 

Vědci z University of Washington prokázali zlomy DNA v mozkových buňkách krys, vlivem delší 

expozice mikrovlnného záření (Lai et al 1995).  

Přes další desetiletí byly provedeny četné studie ohledně bezpečnosti RF záření s různými výsledky a 

diskuse zůstala nad významem studií s testovanými zvířaty a skutečných vlivů na člověka. Zvláště 

důležité bylo dílo výzkumných pracovníků na University of Kentucky, kde byli schopni ukázat, jak 

vystavení se bezdrátovému záření může poškodit nebo dokonce zničit mozkové buňky (Zhao et al 

2007).  

Výzkumní pracovníci v Samsun, Turkey publikovali zjištění, že krysy prenatálně vystavené zářením 

mobilních telefonů se vyvinuli se zhoršenou schopností učení. Také prokázali poškození těchto částí 

mozku v souvislosti s pamětí a učením se (Inkinci, et al 2013).  

V ještě jiné studii, krysy prenatálně vystavené bezdrátovému záření také měly poškozenou míchu 

(Odaci, et al 2013).  
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Co se týče lidských dopadů bezdrátového záření, UCLA výzkumníci (Divan, et al 2008) studovali 

13.000 matek s dětmi a zjistili, že prenatální expozice mobilních telefonů byla spojena s vyšším 

výskytem problémů s chováním a hyperaktivitou u dětí. Vědci i nadále provádí výzkumy o vlivu 

bezdrátového záření na člověka.  

I když očekáváme lepší a hlubší vědecká porozumění tomuto tématu, a vládních agentur, aby přijaly 

vhodnější a opatrnější prahové hodnoty pro expozice tímto zářením, preventivní přístup k expozicím, 

a to zejména v průběhu těhotenství, se zatím zdá tou nejlepší zárukou. 
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Rádi poskytneme mnoho dalších informací, vědeckých studií k této problematice - těch, jejichž 

výsledky nejsou zmírněné, zmanipulované a podplacené v zájmu potřeb byznysu s datovými přenosy. 

Je důležité, slepě nepodceňovat závažné vlivy umělých elektromagnetických polí, ale i v preventivně 

zdravotním smyslu dodržovat nižší výkony a větší ochranné vzdálenosti, než jaké běžně nařizují státní 

určené limity, chránící nás až před přímými úrazy a nikoli preventivně. 

Je důležité, brát ohled na slabší záření, které nám škodí již na netermické úrovni, kdy ještě nedochází 

k ohřevu tkání! Už tehdy dochází k nevratným poškozením buněčných stěn, membrán a řadě dalších 

vážných poškození, které se neprojevují hned, ale až kumulativně. 
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