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Predslov 

Elektromagnetické polia (EMG polia) s rozvojom technických vied priniesli problémy, ktoré je 
potrebné poznať, kvantifikovať a minimalizovať. Súčasné poznanie v tejto oblasti je sústre-
dené len na vonkajšie okamžité prejavy. Vplyv EMG polí na človeka a zariadenia je možné 
za určitých podmienok skúmať oddelene. Závisí to od frekvencie, ktorou je prenášaná 
energia. V technickej praxi sa využívajú prevažne zaradenia vytvorené človekom s frekven-  
ciami 50/60 Hz. Dátové prenosy sa realizujú na frekvenciách v GHz pásmach. Nízkofrek- 
venčným magnetickým poliam (MLF) je venovaná malá pozornosť, nakoľko je to oblasť kde 
sa pomerne ťažšie aplikujú merania, nie je dostatok právnych normatívov a v neposlednom 
rade aj fakt, že daná oblasť je nepreskúmaná.  

Adaptabilita človeka, zvierat, rastlín na magnetické pole Zeme spôsobila, že neexistujú 
výrazné problémy pri zmenách týchto polí, výnimku tvoria energetické výboje zo Slnka. 
Rozvoj zariadení vytvorených človekom (InTech zariadení, postupov) na zabezpečenie 
produkcie, vytvára nové lokálne polia. Na tieto podnety sa človek nevie rýchlo prispôsobiť 
a vznikajú dysfunkcie nie len v rámci biologických organizmov, ale aj technických zariadení. 
Sú to zdroje umelo vytvorené človekom, postupy, pri ktorých zmena parametrov poľa je 
rýchlejšia ako proces adaptovania sa okolia na tieto podnety. Už z minulosti sú známe 
prípady, kedy v zmysle poznania a neznalosti fyziky, chémie sa vytvorili neželané stavy, 
napr. Dr. Alexander každý mesiac vytvoril röntgenovú snímku plodu vlastného potomka.  

Magnetické pole, zvlášť MLF, je doposiaľ málo prebádané. Toto tvrdenie je možné dokázať 
na niektorých pokusoch, ktoré boli matematikom a fyzikom dávno známe, ale neboli 
k dispozícii meracie prístroje, ktorými by sa dali preukázať príslušné tvrdenia. 

Orientácia väčšiny živočíchov, vrátane človeka je založená na magnetickom poli Zeme. Dnes 
sa tieto adaptačné vymoženosti využívajú a napriek tomu nie sú známe tak, aby sa využili 
v prospech ďalšieho rozvoja technickej praxe. Nepoznanie týchto základných zákonitostí 
a tvorba InTech zariadení, nám bude prinášať problémy aj v blízkej budúcnosti.  

Autorský kolektív, ktorý vytvoril túto publikáciu je interdisciplinárny. Snaha po poznaní 
kauzality v širšom kontexte, umožnila spojiť vzájomné sily za účelom prezentovania 
získaných poznatkov, ako z oblasti nízkofrekvenčných magnetických polí, tak aj z pohľadu 
posudzovania rizík.    

Publikácia je určená pre rozšírenie vedomostí v oblasti pôsobenia nízkofrekvenčných 
magnetických polí na človeka a okolie. Predpokladá sa, že čitateľ má základné znalosti 
z oblasti elektromagnetizmu.  
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Úvod 

Extremely Low Frequency (ELF) je názov pre polia s extrémne nízkymi frekvenciami 
v rozsahu 0-300 Hz.  V bežnej praxi sa používajú polia s frekvenciou 50/60 Hz. Len niektoré 
zariadenia používajú zdroje s frekvenciami pod 50 Hz. Existujú aj procesy, pri ktorých 
vznikajú nižšie frekvencie ako 50 Hz (demagnetizácia, zváranie, špeciálne pohony, ap.). 
Týmto zdrojom je venovaná minimálna pozornosť. InTech zdroje môžu vplývať na okolie 
a to na technické zariadenia a človeka. Problematikou vplyvu na technické zariadenia sa 
zaoberá oblasť kompatibility. Druhou oblasťou je vplyv elektromagnetických polí na človeka, 
či už ako obsluhu zariadenia, alebo ako na človeka v priestore s EMG poľami. Touto 
problematikou sa zaoberá bezpečnosť práce, pracovného prostredia, hygiena práce. 

Cieľom publikácie je poukázať na vplyv InTech zariadení, postupov v oblasti MLF v kontexte 
pôsobenia na okolie a kvantifikovať ich prejavy na človeka a jeho blízke okolie. Úlohou 
publikácie nie je riešiť problematiku elektromagnetickej kompatibility. Poznanie kauzality 
v oblasti teórie rizík je kľúčové, z tohto pohľadu je nutný nie len kvalitatívny opis deja, ale aj  
kvantifikácia jednotlivých parametrov pri používaní zariadení so zdrojmi MLF.  

Publikácia z pohľadu bezpečnosti práce poukazuje na nízkofrekvenčné magnetické polia, 
ktorým je v praxi venovaná malá pozornosť, napriek tomu, že tento druh poľa je na Zemi od 
počiatku. Človek sa po stáročia vývoja dokázal prispôsobovať okolitým nízkofrekvenčným 
magnetickým poliam. Rozvoj priemyselnej výroby priniesol nové InTech zariadenia, postupy, 
na ktoré sa človek nedokáže adaptovať tak rýchlo, ako sa tieto zariadenia vyvíjajú.  

V príručke ICNIRP [1] nie sú zohľadnené štúdie dotýkajúce sa zmien funkcionalít založených 
na zmenách chemizmu v príslušných vnútorných orgánoch, napr. CNS, počas jednotlivých 
chemických reakcií, vplyvom MLF. Jedná sa prevažne o tvorbu voľných radikálov vplyvom 
MLF. Príručka INCIRP [1], ako aj následné dokumenty, ktoré sú jej derivátom (napr. 
Smernica 35/2013/EU), majú v záhlaví definovanú formuláciu, že tieto dokumenty neriešia 
chronické prejavy. V tejto príručke [1] nie sú zohľadnené poznatky napr. epidemiologické 
štúdie, ktoré sú dostupné na stránkach WHO.  

Tieto zistenia je možné sumarizovať : 

- pokusy, ktoré sa uskutočnili na ľuďoch boli prevažne pri frekvenciách 50/60 Hz, 
- neskúmali sa podrobne prejavy v rozmedzí 1-50 Hz, napr. zváranie, indukčné ohrevy, 

ap.. Konštatovalo sa len o fosfénoch, ktoré vznikajú pri frekvenciách 16-25 Hz,    
- pokles limitných hodnôt parametrov EMG poľa v rozsahu 1-25-50 Hz nezodpovedá 

dnešnému poznaniu. Z tohto  dôvodu bola [1] revidovaná v roku 2014 INCIRP [2] 
vydala Guidelines for limiting exposure to electric fields induced by movement of the 
human body in a static magnetic field and by time‐varying magnetic fields below 1 Hz, 
ktorá už zohľadňuje rýchlosť zmeny indukcie v čase, ale len v rozsahu do 1 Hz, 

- poznatky z psychológie [3,4]  jednoznačne popisujú javy v rozsahu alfa, beta hladín 
a príčin ich vzniku, 

- v štúdiách WHO boli preukázané prejavy vplyvom MLF v rozsahu 1-25 Hz, ktoré 
vznikajú pri nižších hodnotách indukcie ako je limitná hodnota v intervale 1-8 Hz, 



- rozdiel polí (smer a veľkosť) medzi okolím a objektom určuje výsledný efekt. Tok 
magnetického poľa je rozhodujúci, preto je potrebné poznať smer a veľkosť 
magnetického poľa v konkrétnom analyzovanom mieste,  

- hodnota indukovaného elektrického poľa a prúd závisia na orientácii vonkajšieho 
magnetického poľa a polohy tela (objektu),  

- indukované polia v tele sú najväčšie, keď magnetické pole prechádza kolmo na 
najväčšiu plochu tela (spredu/dozadu). Obdobne to platí aj pre jednotlivé orgány tela, 
t.j. pri konštantnej polohe tela a magnetického toku v závislosti na polohe orgánu 
v tele, môže dôjsť k rôznej expozícii, 

- rozdelenie indukovaného elektrického poľa je ovplyvnené rozdielnou vodivosťou 
orgánov a tkanív v tele. 
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