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VPLYV MAGNETICKÉHO PO ĽA NA BIOSFÉRU 

 

 

FEČO Ondrej, SR 

 

Abstrakt 

V tomto príspevku sme sa zamerali na opis elektromagnetického poľa. Pozornosť sme 
venovali najmä možným vplyvom na ľudský organizmus. Vyzdvihli sme pozitíva a taktiež 
poukázali na negatívne účinky a konkrétne prejavy, ktoré môžu nastať v tele človeka. Týmto 
príspevkov chceme poukázať na to, že ani si to neuvedomujeme a častokrát sme vystavovaní 
mnohým vplyvom prostredia, ktoré nám môžu spôsobiť mnoho problémov. Z uvedeného 
hľadiska je potrebné byť informovaní o možnom vplyve a spôsobe ochrany pred žiarením 
elektromagnetického poľa. 

 

Abstract 

The paper provides the description of the electromagnetic field.We concerned our 
attention on its potential influence on human organism, including positives,negatives and 
specific symptoms, which can occur in human body. This report would like to refer to the fact 
that ,in general, we are not aware of it and thus we are exposed to various impacts of our 
environment, which can cause us a lot of problems. From this point of view, it is important to 
be well-informed about the potential influence, therefore, to be provided information about 
the ways to protect against the mahnetic field 

radiation. 

1 Úvod 

Dnešná doba, ktorá obsahuje mnohé výdobytky techniky ponúka veľa zariadení, ktoré 
spríjemňujú život a zvyšujú komfort človeka. Na čo sa neberie ohľad v mnohých prípadoch 
je, že všetky zariadenia, ktoré sú napájané pomocou elektrickej siete sú zdrojmi 
elektromagnetického poľa. Prejavy elektromagnetického poľa síce nevidíme, ale na jeho 
prítomnosť častokrát reagujeme so zvýšenou citlivosťou, ktorá sa môže prejaviť vo forme 
dráždenia oči, búšením srdcového svalu, pálením pokožky, zvýšením telesnej teploty a pod. 
Tieto účinky naše telo vníma značne negatívne, preto sa vypracovali mnohé štúdie, ktoré 
priniesli poznatky o tom do akej miery je elektromagnetické pole nebezpečné pre zdravie 
človeka a zároveň sa stanovili limity, pre ktoré by nemalo byť pôsobenie elektromagnetických 
polí nevhodné pre život. Ochrana obyvateľstva spočíva hlavne v informovanosti o možných 
dôsledkoch a v prevencií, preto z uvedeného hľadiska je nesmierne dôležité, aby prístup 
k informáciám mala široká verejnosť zabezpečený najmä zo strany orgánov, ktorý sa 
zaoberajú touto problematikou.   

 

2 Elektromagnetické polia  

 

Podľa webstránky budkaj.com pojem pole spolu s pojmom látka vo fyzike patrí medzi 
základné formy existencie hmoty. Pole ako fyzikálnu veličinu možno vnímať prostredníctvom 
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silového pôsobenia (interakcie) medzi rôznymi časticami látky. Existuje niekoľko druhov 
polí, pričom za základné druhy sa považujú polia gravitačné, silné, slabé a elektromagnetické. 
Gravitačné pole sa prejavuje príťažlivými účinkami na všetky dostupné objetky. Spôsobuje 
obiehanie planét okolo Slnka, Mesiaca okolo Zeme a pod. Ďalším druhom poľa je silné pole, 
ktoré prejavuje svoje účinky medzi ťažkými elementárnymi časticami ako sú protóny 
a neutróny. Ich silové účinky sú najsilnejšie zo všetkých spomínaných polí. Čo sa týka 
slabých polí spôsobujú vzájomné premeny elementárnych častíc a podieľajú sa na vzniku 
rádioaktívneho žiarenia napr. žiarenia beta. Posledné zo štvorice spomínaných polí je 
elektromagnetické pole. Je to pole, s ktorým človek prichádza do kontaktu najčastejšie. 
Vzhľadom k tomu, že sa s ním stretá každodenne je vhodné preskúmať jeho vplyv na ľudský 
organizmus a ostatné živočíšne a rastlinné objekty z dôvodu získania relevantných poznatkov. 

Podľa zdroja možno elektromagnetické pole rozdeliť na dva základné druhy a to 
prirodzené a umelé. Prirodzené pole sa vyskytuje v okolí našej Zeme a Zem ním pôsobí na 
všetky objekty, ktoré sú v dostatočnej vzdialenosti možného pôsobenia. Magnetické pole 
našej Zeme má pozitívny charakter ako uvádza stránka plikomania.eu. Účinky jeho vplyvu 
nepôsobia ohrozujúco, pretože napomáha v mnohých prípadoch k správnemu priebehu reakcií 
ako v tele človeka, tak aj u živočíchov a rastlín. Priaznivo ovplyvňujú procesy v ľudskom 
organizme a jeho pozitívne prejavy dokážu využívať okrem človeka aj vtáky a vodné 
živočíchy. U človeka je to formou korektného fungovania metabolizmu, zrážania krvi, 
rozšírovaním ciev a inými priaznivými dopadmi na celkový priebeh správneho fungovania 
dôležitých životných orgánov. Živočíchy sa pomocou magnetického poľa Zeme a jeho 
prípadných zmien dokážu orientovať pri presune na veľké vzdialenosti. Tento systém 
orientácie prostredníctvom prirodzeného magnetického poľa využívajú korytnačky a niektoré 
druhy vtákov, ktoré majú receptory vnímajúce pole umiestnené v oblasti nad nozdrami. 
Problémy sa však môžu vyskytnúť pri poliach, ktoré sú vysielané z elektronických zariadení. 
Ide o umelé elektromagnetické polia, ktoré svojím charakterom môžu mať oveľa výraznejšie 
negatívne prejavy na biosféru ako prirodzené, preto je potrebné im venovať zvýšenú 
pozornosť.  

Jednou z hlavných príčin, prečo elektromagnetické vlny predstavujú riziko 
nebezpečenstva ochorenia je vzájomné pôsobenie elektromagnetického vlnenia z rôznych 
elektronických zdrojov, čím vzniká zhluku vlnení, ktorý nazývame elektromagnetický smog. 
Podľa internetovej stránky elektrosmog.sk pôsobením vonkajšieho elektromagnetického 
žiarenia a elektrických impulzov, ktoré prebiehajú v tele človeka, môže dôjsť k ich vzájomnej 
interferencií, čo môže zapríčiniť nežiaduce následky vo vývoji niektorých stavebných 
elementov dôležitých životných orgánov. Ľudia na účinky elektromagnetického smogu 
reagujú rôznymi spôsobmi. U deti sa najčastejšie objavuje plač, bolesti hlavy, pichanie pri 
srdci, hučanie v ušiach a pod. U dospelých je to obdobné, pričom za určitých podmienok 
môže dôjsť aj k vzniku elektrického šoku vplyvom prehrievania ľudského organizmu, 
čo spôsobuje elektrický prúd príslušnej intenzity. 

Človek je vystavovaní najmä vplyvu nízkofrekvenčných elektromagnetických polí. 
Elektromagnetické polia prenikajú do tela človeka do oblastí tkanív, kde dochádza k vzniku 
cirkulujúcich prúdov. Pri dostatočnej intenzite týchto prúdov sa aktivizujú niektoré biologické 
procesy, ktoré môžu podnietiť k reakcií naše orgány (svaly, mozog a pod.), pričom prejavy 
ich reakcií môžu mať rôznu formu. V podobe videnia svetielkujúcich bodov v prípade, že oko 
je vystavené silným poliam napr. pri zváraní elektrickým oblúkom. Pri magnetickej 
rezonancií je intenzita prúdov ešte väčšia a naše telo reaguje na tento vplyv kŕčmi, 
kontrakciami a inými nepríjemnými reakciami. Možné vplyvy elektromagnetických polí sa 
skúmali aj počas obdobia tehotenstva žien. Experimenty mali priniesť výsledky z hľadiska, či 
možné ohrozenie prinieslo so sebou zníženie pôrodnej hmotnosti novorodencov, zvýšenie 
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výskytu vrodených chýb, resp. spontánnych potratov. Ukázalo sa však, že obavy v mnohých 
prípadoch boli neopodstatnené. Predpokladá sa, že nízkofrekvenčné elektromagnetické polia 
majú za následok aj vyšší výskyt nádorových ochorení, uvedená teória sa však potvrdila len 
v malých percentách (www.sazp.sk). 

Do kontaktu s elektromagnetickým žiarením môžeme prísť kedykoľvek a kdekoľvek 
napr. aj v našej domácnosti, v ktorej máme mnoho elektronických zariadení, ktoré produkujú  
nízkofrekvenčné vlny s frekvenciou siete 50 Hz. Zo zdravotného hľadiska je potrebné mať na 
pamäti okrem vhodného rozmiestnenia zariadení v miestnostiach aj správne riešenie bytovej 
a domovej elektroinštalácie (rozmiestnenie elektrických zásuviek a vypínačov) hlavne 
v detských izbách, spálňach a v ostatných častiach domu, kde sa často zdržiavame. Dôležitú 
úlohu tu zohráva elektrobiológia, ktorej predmetom je inteligentné a systémové riešenie 
elektroinštalácie a zároveň dozerá na zdravú mikroklímu v obytných priestoroch. Ako príklad 
možno uviesť inštaláciu elektrickej zásuvky, ktorá by nemala byť v okolí hlavy alebo 
v blízkosti postele, na ktorej spíme. Súčasná technika umožňuje počas spánku odpojiť všetky 
obvody v izbe resp. v celom dome pomocou jedného automatického vypínača, čím dôjde 
k výraznému obmedzeniu elektromagnetického poľa. Nemecko v poslednej dobe zrealizovalo 
viacero výskumov pre oblasť stavebníctva z biologického hľadiska, z ktorých boli odvodené 
stavebnobiológické odporúčania (SBM 2003) pre zhodnotenie prostredia, ktoré je zaťažené 
elektromagnetickým poľom. Z daného výskumu boli určené pre obytné priestory pre 
elektrickú zložku elektromagnetického poľa hodnoty v rozsahu 1 – 5 V/m pre oblasť slabých 
polí. Silné polia boli určené v rozsahu 5 – 50 V/m. Hodnoty magnetickej zložky pre slabé 
polia sú v rozmedzí 20 – 100 nT a pre silné polia 100 – 500 nT. Podľa prezentovaných 
odporúčaní pre zdravý životný štýl je dôležité, aby hodnoty elektromagnetického poľa boli 
v požadovanej norme, čím by sa malo predísť škodlivým účinkom ohrozujúcich zdravie 
človeka. (www.zdravydom.sk) 

Čo sa týka vysokofrekvenčných elektromagnetických polí ich najvýraznejším prejavom 
sú ich tepelné účinky. V tele človeka môžu zapríčiniť šok v prípade, ak dôjde k prekročeniu 
povolených limitných hodnôt. Poväčšine je to počas vykonávania nejakej činnosti 
v podmienkach vysokej teploty a vlhkosti, v ktorých dochádza k zníženiu pracovného výkonu 
a zvýšeniu výskytu úrazov. V súčasností je skoro každý vlastníkom mobilného telefónu, ktorý 
vysiela vysokofrekvenčné žiarenie a zároveň je zdrojom tepelných účinkov, ktoré vznikajú pri 
telefonovaní. Práve telefonovanie pomocou mobilov by sa mohlo prejaviť ako obzvlášť 
nebezpečné v spojitosti s karcinogénnym ochorením, problémami s pamäťou, stratou 
koncentrácie, depresiou, podráždenosťou a pod. Každá zo spoločností, ktorá ponúka mobilné 
telefóny upozorňuje svojich potenciálnych zákazníkov na možné riziká elektromagnetických 
žiarení formou pribalových letákov. Je potrebné poznamenať, že z reálneho hľadiska mnoho 
užívateľov mobilných telefónov si tieto informácie ani len nepozrie. Škodlivými vplyvmi pri 
telefonovaní z mobilov sa od roku 1996 zaoberá aj svetová zdravotnícka organizácia WHO, 
ktorá priniesla jednoznačné odporúčania, čo sa týka dĺžky hovoru. Jeho priebeh by nemal 
trvať viac ako jednu minútu. Zároveň odporúča používať aj tieniace samolepiace fólie, ktoré 
dokážu pohltiť až 99 % žiarenia vznikajúceho vplyvom telefonovania. Mnohé výskumné 
laboratória potvrdili účinnosť týchto fólii o čom svedčí aj získanie certifikátu pre tento 
výrobok, ktorý na Slovensku predávaný pod označením Eversave. (www. fzasp.wz.cz) 

 

3 Rozsah frekvencií elektromagnetických polí  

Ako uvádza zdroj eur-lex.europa.eu správa komisie európskych spoločenstiev poukázala 
na to, že elektromagnetické polia, ktorých zdrojmi sú rôzne elektronické zariadenia zasahujú 
do života obyvateľov európskej únie. Rada uvedenej komisie v roku 1999 vytvorila 
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odporúčanie (1999/519/ES), ktoré malo zabezpečiť bezpečné limity hodnôt uvedených polí, 
ktoré by nepredstavovali možné riziká zapríčiňujúce nejakú formu ochorenia. Na skúmaní 
tejto oblasti sa podieľala svojou aktívnou spoluprácou aj medzinárodná komisia na ochranu 
pred neionizačným žiarením (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 
- ICNIRP).  Odporúčania, ktoré predložila ICNIRP podporil v októbri 2001 aj Vedecký výbor 
pre toxicitu a životné prostredie. V roku 2007 Vedecký výbor pre vznikajúce a novoobjavené 
zdravotné riziká (SCENIHR) skúmal rozsah jednotlivých frekvencií z pohľadu ako na ich 
účinky reaguje človek zo zdravotného hľadiska. Tento vedecký výbor poukázal na: 

• polia rádiovej frekvencie (polia RF – 100 kHz-300 GHz) – pre túto oblasť frekvencií 
neboli pozorované výrazné negatívne účinky, ktoré by poškodzovali zdravie ľudí. 

• polia strednej frekvencie (polia SF – 300 Hz-100 kHz) – poznatky z oblasti pre polia 
stredných frekvencií sú v súčasti nepostačujúce, z dôvodu, že zdravotné ťažkosti boli 
skúmané skôr pre malé a vyššie frekvencie. Oblasť týchto stredných frekvencií 
elektromagnetických polí je potrebné viac preskúmať. 

• polia extrémne nízkej frekvencie (polia ENF – 0-300 Hz) – pre polia extrémne 
nízkych frekvencií v oblasti skúmania rakoviny prsníka a kardiovaskulárnych 
ochorení sú obavy z vyplývajúcich rizík len v malom rozsahu potvrdené. Pre výskyt 
leukémie u deti spôsobenou magnetickými poľami extrémne nízkych frekvencií, 
štúdie bohužiaľ potvrdzujú danú teóriu.  

• statické polia – s ich aplikáciou možno prísť do kontaktu napr. pri magnetickej 
rezonancií, preto je potrebné skúmať tieto polia v súvislosti s pracovnou činnosťou.  

V rozsahu týchto frekvencií existujú mnohé oblasti, ktoré ešte neboli podrobené vedecko 
experimentálnemu skúmaniu z tohto hľadiska SCENIHR poukázal na možné smerovanie pre 
činnosť spojenú so získavaním vedeckých dôkazov a poznatkov v tejto problematike. 

• pre polia RF 

� dlhodobá perspektívna kohortná štúdia, 

� účinky na zdravie detí pri vystavovaní RF, 

� distribúcia vystavenia u obyvateľstva  

• pre polia SF 

� epidemiologické a experimentálne štúdie o účinkoch polí SF na zdravie. 

•  pre polia ENF 

� štúdie na zvieratách na objasnenie mechanizmov spôsobujúcich leukémiu 
u detí, na ktoré poukazujú epidemiologické dôkazy. 

• pre statické polia 

� kohortná štúdia na pracovníkoch, ktorí pracujú so zariadením vytvárajúcim 
silné magnetické polia, 

� experimentálne štúdie napr. o karcinogenite, genotoxicite a účinkoch na vývin 
a neurologické poruchy správania. 

V európskej únii sa od roku 1973 realizuje prieskum, ktorý je zameraný na zisťovanie 
názorov obyvateľov v oblasti zdravotného ohrozenia človeka vplyvom elektromagnetických 
polí. Prieskum Eurobarometer z roku 2007 poukázal na to, že počet občanov, ktorí majú isté 
obavy pred hrozbou ochorenia v dôsledku elektromagnetických polí je pomerne rovnaký ako 
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počet obyvateľov, ktorí tejto problematike nevenovali až takú pozornosť. Na druhej strane 
značná časť obyvateľov by privítala, ak by im bolo poskytovaných viac informácií o prevencií 
a možných rizikách vyplývajúcich z vplyvu týchto polí zo strany kompetentných orgánov.  

Prieskum Eurobarometer z roku 2010 priniesol oproti prieskumu z roku 2007 pokles 
obyvateľov, ktorí mali obavy pred možnými negatívnymi vplyvmi polí o 2%. Ale aj v tomto 
roku však prieskum ukázal, že respondenti stále očakávajú zo strany kompetentných orgánov 
vykonanie viacerých potrebných krokov z hľadiska možnej ochrany pred účinkami 
elektromagnetických polí a poskytovaním potrebných informácii o rizikách, ktoré číhajú na 
širokú verejnosť(ec.europa.eu). 

Na to, ako ovplyvňuje elektromagnetické pole život človeka vrátane ostatných živých 
organizmov možno skúmať prostredníctvom experimentálnych metód s využitím vhodných 
meracích prístrojov a zariadení. Pri realizácií analýz sa možno zamerať nielen na človeka, ale 
aj na drobné živočíchy a rastliny. Pozorovať možno najmä zmeny v ich štruktúre, hustote, 
hmotnosti, tvare a pod. Následné zmeny sa môžu prejaviť v spojení so vzdialenosťou od 
zdroja elektromagnetického poľa, pričom najvýraznejšie z nich môžu nastať pri zdroji 
dostatočne silnej intenzity, ktorým môže byť okrem domácich spotrebičov napr. aj vedenie 
vysokého napätia. Živé organizmy a rastliny v mnohých prípadoch poslúžia pri 
experimentálnom skúmaním ako vzorky predmetného skúmania, ktoré môžu poskytnúť 
množstvo informácií o tom ako elektromagnetické pole zasahuje do života drobného hmyzu 
a rastlín. Hlavnou podstavou vykonania experimentálneho skúmania zozbieraných  
živočíšnych a rastlinných elementov je odhalenie zmien v ich štruktúre. Získané informácie 
môžu tvoriť výstrahu aj pre samotného človeka, ktorý trávi v blízkostí zdroja vysielajúceho 
elektromagnetické žiarenie nadmerné množstvo času ako je doporučované. 

 

4 Skúmanie elektromagnetických polí žiakmi ZŠ 

Na realizáciu experimentálnych meraní elektromagnetických polí v školských 
podmienkach, ktoré by boli schopní vykonávať aj žiaci základných a stredných škôl je 
nevyhnutné zabezpečiť, ich prístup k informáciám na základe, ktorých by sa dokázali 
zorientovať v danej problematike. Na základnej škole žiaci prichádzajú do kontaktu 
s tematickým celkom elektromagnetické javy v rámci, ktorého získavajú poznatky z tém ako 
sú: 

• magnetické pole cievky s prúdom,  

• pôsobenie rovnorodého magnetického poľa na cievku s prúdom,  

• jednosmerný elektromotor, 

• elektromagnetická indukcia, 

• vznik indukovaného prúdu zmenou elektrického prúdu v cievke.  

• smer indukovaného prúdu - Lenzov zákon.  

Prostredníctvom tohto tematického celku nadobúdajú predstavu o podstate 
elektromagnetických javov. Hoci je v súčasnosti na školách značný problém s dostupnosťou 
adekvátnych pomôcok nevyhnutných na realizáciu demonštračných resp. žiackych 
experimentov, poväčšine sa uvedené javy prezentujú žiakom práve experimentálnou 
činnosťou. Na vysvetlenie elektromagnetickej indukcie učiteľ potrebuje mať k dispozícií 
cievku navinutú na keramickom teliesku s dutinou, magnet a merací prístroj, vhodne napr. 
poslúži galvanometer resp. ampérmeter. Vkladaním a vyberaním magnetu z dutiny cievky sa 
ručička meracieho prístroja vychýli na jednu alebo druhú stranu vzhľadom na nulový bod 
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prístroja podľa polarity magnetu. Tu žiaci môžu vidieť a uvedomiť si za akých podmienok 
môžu elektromagnetické javy nastať, ako sa prejavujú a ako ich možno demonštrovať. Je 
vhodné žiakov upozorniť aj na účinky elektromagnetických javov na človeka a celkovú 
biosféru. Využitím vhodnej meracej techniky možno aj za pomoci žiakov skúmať 
elektromagnetické polia z rôznych zdrojov. Namerané údaje môžu spracovať aj pomocou 
výpočtovej techniky. Tieto experimenty s podporou počítača sú v súčasnosti veľmi rozšírené 
a pôsobia na žiakov veľmi atraktívne, čo prispieva v neposlednom rade k nárastu záujmu 
o predmet fyzika zo strany žiakov. 

V bežných podmienkach možno veličiny charakterizujúce elektromagnetické žiarenie 
skúmať pomocou viacerých meracích prístrojov, jedným z nich je nízkofrekvenčný analyzátor 
ME 3830B od firmy GIGAHERTZ SOLUTIONS. Meria s citlivosťou v rozsahu od 0 až 1999 
nT s frekvenciou 5 Hz až 100 kHz. Tento prístroj umožňuje zistiť zložky 
elektromagnetického poľa bežných zariadení, ktoré sú súčasťou našej domácnosti ako je 
stolová lampa, rádio, televízor, sieťové vypínače, rozvodné šnúry, mixér, fén na sušenie 
vlasov. Prístroj nevyužíva žiadne externé meracie sondy. Meranie prebieha formou jeho 
priblíženia k zdroju elektromagnetických vĺn a namerané hodnoty sa následne zobrazia na 
digitálnom displeji. Jeho manipulácia je veľmi jednoduchá, ktorú zvládne každý užívateľ bez 
väčších problémov. Obsluha je nenáročná ani pre žiakov základných škôl, čím vzniká priestor 
na realizáciu žiackych experimentov, ktorých predmetom môže byť práve skúmanie 
elektromagnetických polí. Značnou výhodou týchto experimentov je to, že by mohli byť 
realizované aj mimoškolskom prostredí niekde v teréne, čo je pre žiakov podnecujúce 
k tvorivej práci a zaujímavé zároveň. Nadobudnuté údaje sa následne prenesú do počítača, 
kde sa vyhodnotia. Celý tento proces bádania je pre žiakov veľmi motivujúci, pretože na 
základe vlastných skúseností poznávajú vedecký proces poznávania. To všetko ma pozitívny 
vplyv na hĺbku a trvácnosť poznatkov žiakov.  

 

5 Záver 

S rozvojom techniky sa elektromagnetické polia stali v poslednom období predmetom 
skúmania mnohých experimentálnych výskumov. V prvom rade bola snaha zistiť ako účinky 
týchto polí sa môžu prejaviť na zdraví človeka. Mnohé štúdie, ktoré boli vykonávané 
vedeckými pracovníkmi za účelom potvrdenia resp. vyvrátenia dôsledkov spájaných 
v súvislosti s prítomnosťou elektromagnetických polí prenikajúcich do tela človeka, 
nepriniesli obzvlášť znepokojujúce závery v oblasti zdravia. Aj napriek tomu je dôležité stále 
venovať tejto problematike dostatok pozornosti, pretože aj výskyt potenciálnych rizík 
predstavuje značné nebezpečenstvo. Okrem všeobecného rozhľadu ako aj z vyššie uvedených 
dôvodov je vhodné oblasť elektromagnetických javov predstaviť aj žiakom základných škôl, 
aby mali dostatok informácií o možných rizikách elektromagnetických polí, ktoré číhajú na 
zdravie človeka, a zároveň aby sa oboznámili s možnými spôsobmi prevencie. 
Elektromagnetické polia sú všade okolo nás, preto je takmer nemožné sa ich účinkom vyhnúť. 
Z tohto pohľadu by mali byť zo strany kompetentných orgánov vykonané všetky potrebné 
kroky na ochranu obyvateľstva tej, ktorej krajiny. 
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