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Anotace 

Konečný, O.:  Neionizující záření v okolí rozvodů vysokého napětí. Ostrava, 2010. 

Diplomová práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na katedře 

bezpečnostního managementu. Vedoucí diplomové práce Ing. Světla Fišerová. 

 

Práce se zabývá problematikou výskytu neionizujícího záření v okolí rozvodů vysokého 

napětí. Obsahuje vysvětlení pojmu a příklady výskytu tohoto záření, pojednání o zdravotních 

rizicích, stručný rámec legislativních požadavků a závěrů světových organizací. Součástí 

práce je také aplikace měření neionizujícího záření v konkrétních podmínkách.  Naměřené 

hodnoty jsou diskutovány a vyhodnoceny v souladu s požadavky příslušných právních 

předpisů. 

 

Klíčová slova: neionizující záření, frekvence, vlnová délka, expozice, intenzita elektrického a 

magnetického pole    

 

 

Annotation 

Konečný, O.: The non-ionizing radiation in the vicinity of the high voltage distribution 

system. Ostrava, 2010. 

Diploma thesis was written on Department of Safety Management, Faculty of Safety 

Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava and was supervised by Ing. Světla 

Fišerová. 

 

The thesis is devoted to the abundance of non-ionizing radiation in the vicinity of the high 

voltage distribution system. There is the notion of “non-ionizing radiation” clarified and the 

thesis comprises the representative examples of an occurrence of this radiation. It deals with 

the health hazards, and a brief overview of legislative requirements and conclusions of the 

world organizations is presented. The practical application of non- ionizing radiation 

measurement in the specific conditions is demonstrated. The measured values of radiation are 

discussed and interpreted in conformity with regulations. 

 

Keywords: non-ionizing radiation, frequency, wavelength, exposure, electric field intensity 

and magnetic field intensity  
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1 Úvod 

 

Kvalitu života v dnešní době ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi nejvýznamnější jistě patří 

klimatické podmínky, voda, čistota ovzduší, osvětlení a to nejen sluneční, ale i umělé. 

Samozřejmě i nejrůznější technické vymoženosti, bez kterých si mnoho z nás, již život neumí 

ani představit. Bohužel, většina těchto technických výrobků je závislá na elektrické energii 

nejen při výrobě, ale i při používání. To si už v minulém tisíciletí vyžádalo zavedení 

elektrické energie do domácností. S tím však přišlo i nezbytné budování elektrizační soustavy 

nejen pro rozvod elektrické energie. Tato soustava je tvořena nejrůznějšími typy stožárů 

vedoucích přes naší republiku jako pavučina. Z tohoto důvodu se s ní mohl setkat každý z nás 

a mnoho z nás je také vlastníkem pozemků, přes které tato soustava vede.  

 

Vybudování takovéto rozsáhlé soustavy  s sebou přináší nejrůznější omezení a to ať realizací 

úpravou krajiny, jejího následného vzhledu, úpravy porostů, ale také ve velké míře i omezení 

pro živočichy. Mezi ně se řadí i člověk, jež je asi jediný tvor, který je schopen si tato omezení 

uvědomit. Jsou to omezení, vyplývající z neionizujícího záření v okolí rozvodů elektrické 

energie a jejich záporných účinků na organizmus tvorů žijících na planetě Zemi.  

 

Zdrojem neionizujícího záření ovšem nejsou jenom prvky elektrizační soustavy, ale také 

slunce, televize, vysílače rozhlasových a televizních stanic, základnové stanice mobilních 

operátorů, radary, počítače, domácí spotřebiče, lékařská technika a mnohé další.     

 

Neionizující záření je sledováno jako zdravotní riziko nejen v České republice, ale i v mnoha 

dalších státech. A to z důvodu výskytu možných poškození zdraví a nepříznivého působení na 

člověka.  

 

Cílem práce je vyhodnotit neionizující záření v okolí rozvodů vysokého napětí. Opakovaným 

měřením, v reálných podmínkách, intenzity elektrické i magnetické složky neionizujícího 

záření a vyhodnotit  je v souladu s platnou legislativou z hlediska  jeho nepříznivých dopadů  

na člověka.  

 

 

 

 



 - 8 - 

2 Použité pojmy 

 

proudová hustota (J) 

proud na jednotku plochy průřezu tekoucí lidským tělem jako důsledek přímého vystavení 

elektromagnetickým polím, veličina vyjádřená v jednotkách ampér na metr čtvereční (A/m2) 

 

intenzita elektrického pole (E)  

vektorová veličina v daném bodě je určena silou (F) působící na nekonečně malý náboj (q), 

dělenou tímto nábojem 

q

F
E =  

Intenzita elektrického pole je vyjádřena v jednotce volt na metr (V/m). 

 

Indukovaný proud (I) 

Proud indukovaný v těle jako důsledek přímého vystavení elektromagnetickým polím, 

vyjádřený v jednotce ampér (A) 

 

Magnetická indukce (B) 

Vektor pole v bodě, který má za následek sílu (F) působící na náboj (q) pohybující se 

rychlostí (v) 

)( BvqF ×=  

Velikost magnetické indukce je vyjádřena v jednotkách tesla (T). 

 

Intenzita magnetického pole (H) 

Velikost vektoru získaná v daném bodě odečtením magnetizace M od magnetické indukce B 

dělené permeabilitou volného prostoru µ0: 

M
B

H −=
0µ

 

Intenzita magnetického pole je vyjádřena v jednotce ampér na metr (A/m). 

 

Permeabilita (µ) 

Vlastnost materiálu, která definuje vztah mezi magnetickou indukcí B a intenzitou 

magnetického pole H, je běžně používána jako spojení permeability volného prostoru (µ0) a 

relativní permeability pro určité materiály (µr) 
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H

B
r == 0µµµ  

kde 

µr je relativní permeabilita materiálu 

µ0 permeabilita volného prostoru 

Permeabilita je vyjádřena v jednotkách Henry na metr (H/m). 

 

Fantom 

Zjednodušený model lidského těla nebo části těla složený z materiálů s dielektrickými 

vlastnostmi blízkými organické tkáni 

 

Sonda 

Vstupní jednotka měřícího vybavení, obecně vyrobena jako samostatná jednotka, která 

transformuje měřenou vstupní veličinu na vhodnou výstupní veličinu 

 

Referenční úroveň 

Tyto úrovně jsou poskytovány pro účely praktického posuzování vystavení ke zjištění, zda je 

pravděpodobné, že byla překročena základní omezení, některé referenční hodnoty jsou 

odvozeny z příslušných základních omezení použitím měřicích a/nebo výpočetních technik, a 

některých projevů vnímání a nežádoucích nepřímých účinků na vystavení EMF 

 

Měrný absorbovaný výkon (SAR) 

Měrný absorbovaný výkon je dán časovou derivací přírůstku elektromagnetické energie (dW) 

pohlcené v (ztracené v) přírůstku hmoty (dm) obsažené v elementárním objemu (dV) o dané 

hustotě (ρ) 









=







=
dV

dW

dt

d

dm

dW

dt

d
SAR

ρ
 

SAR je vyjádřen v jednotkách watty na kilogram (W/kg). 

SAR může být vypočten: 

ρ
σ 2

iE
SAR = ,  

dt

dT
cSAR i= v čase t0 

kde 

Ei efektivní hodnota intenzity elektrického pole ve tkáni ve V/m, 

σ  vodivost tkáně těla v S/m, 
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ρ  hustota tkáně těla v kg/m3, 

ci tepelná kapacita tkáně těla v J/kg K, 

dT/dt časová derivace teploty ve tkáni těla v K/s. 

 

Nenarušené pole 

pole, které existuje v prostoru v nepřítomnosti osoby nebo objektu, který může pole ovlivnit 

 

Vystavení 

vystavení nastává, když působí elektrické, magnetické nebo elektromagnetické pole 

z vnějšího zdroje ve stejném místě, jako se nachází osoba  
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3 Neionizující záření 

 

3.1 Všeobecně 

Neionizujícím zářením se rozumí záření, které není schopno vyvolat ionizaci, což je 

schopnost vytvořit z neutrálního atomu nebo molekuly iont. Podle §2 odstavce 1) písmene a) 

nařízení vlády č. 1/2008 Sb.  se rozumí neionizujícím zářením statická magnetická a časově 

proměnná elektrická, magnetická a elektromagnetická pole a záření s frekvencemi od 0 Hz do 

1,7*1015 Hz.[1] Často bývá označováno termínem elektrosmog. Je to záření používající se 

hojně pro přenos informace na velkou vzdálenost. Z toho je patrno, že se dá použít a používá 

ve sdělovacích prostředcích, telekomunikaci, radiokomunikaci, hračkách, vojenských 

aplikacích, lékařských aplikacích a dalších.  

Neionizující záření je sledováno jako zdravotní riziko nejen v České republice. Je to z důvodu 

odpovídajících kritérií z hlediska dlouhodobých zdravotních dopadů. Podle  příslušné 

legislativy je děleno do kategorií práce.    

Neionizující záření můžeme rozdělit na korpuskulární a elektromagnetické. Korpuskulární 

záření je tvořeno proudem částic, např. elektronů, protonů, neutronů, jader atomů a dalších. 

Elektromagnetické je tvořeno elektromagnetickým vlněním o definované vlnové délce. 

V některých případech se však i toto záření chová jako proud světelných kvant (fotonů).  

 

Elektromagnetické pole se skládá ze dvou propojených polí, kterými jsou pole elektrické a 

magnetické. Pro popis obou polí se používají vektorové veličiny.  

 

Elektrické pole je kolem každého nabitého tělesa a to i ve vakuu. Toto pole nedovedeme 

žádným smyslem pozorovat. Průběh značíme siločárami a podle jejich průběhu se dělí na 

homogenní, nehomogenní a radiální. Elektrické pole se dá odstínit vhodným druhem 

překážky. Elektrické pole popisuje veličina zvaná intenzita elektrického pole. Značí se E a 

jednotkou je volt na metr ( V/m).  Jednotka napovídá, že se dá vypočítat z následujícího 

vztahu E = U/d, kde U je napětí ve voltech a d je vzdálenost v metrech.  

 

Magnetické pole vzniká v okolí pohybujících se elektrických nábojů. Magnetické pole 

můžeme znázornit pomocí magnetických indukčních čar. Podobně jako u pole elektrického, 

se dá vypočítat intenzita magnetického pole, značí se H a jednotkou je ampér na metr (A/m). 

V praxi se však můžeme setkat s častěji, pro popis magnetického pole, používanou veličinou. 

Tato veličina se nazývá magnetická indukce a vyjadřuje nám hustotu magnetického toku. 
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Značí se B a jednotkou je tesla (T). Vztah mezi magnetickou indukcí B a intenzitou 

magnetického pole H určuje vztah B = µ * H, kde µ značí permeabilitu prostředí. Permeabilita 

prostředí µ je rovna součinu permeability vakua µ0 = 4π*10-7 a relativní permeability prostředí 

µr. U látek diamagnetických je µr mírně menší než 1, u paramagnetických je µr mírně větší než 

1. Feromagnetické látky patří mezi paramagnetické látky, kde µr je mnohokrát větší než 1.   

Magnetická indukce je rovněž vektorová veličina.  

 

Elektromagnetické záření je zvláštním případem elektromagnetického pole. Tvoří jej 

postupné magnetické vlnění a elektrické pole. Vektory intenzit těchto složek jsou navzájem 

kolmé. Pro jejich velikosti platí vztah H2  = E2 / 120π.        

Pokud by jsme chtěli vyjádřit velikost přenášené energie elektromagnetickou vlnou, používá 

se veličina nazývaná hustota zářivého toku.  

 

Hustota zářivého toku S vyjadřuje výkon přenesený kolmou plochou jeden metr čtvereční na 

směr šíření vlny. Platí zde S = E2 / 120π = H2 *120π = E * H (jednotka je W/m,2).[2]  

Elektromagnetické záření má také korpuskulární vlastnosti, tzn. že se  chová jako proud 

rychle letících částic. Částice v tomto případě jsou fotony. Energie ε (jednotkou jsou Jouly), 

kterou přenáší fotony není závislá na intenzitě záření, ale je závislá na frekvenci f (jednotka 

Hz), nebo vlnové délce λ (jednotka metr) tohoto záření. Tuto energii můžeme vyjádřit 

vztahem ε = h * f , kde h je Planckova konstanta (jednotka J*s). Pro frekvenci a vlnovou 

délku platí  λ = c / f, kde c je rychlost světla (zaokrouhleně 3*108 m/s).  Elektromagnetické 

vlnění mohou pohlcovat molekuly. Přijatá energie způsobí zrychlení pohybu molekul, jež se 

navenek může projevit zvýšením teploty. Tohoto se využívá v mikrovlných troubách. Jestliže 

by  energie kvanta přesáhla hodnotu 6,24*10-19J mohlo by dojít k oddělení elektronu a tím k 

ionizaci atomu. Různé prvky mají tuto energii různě velikou.  

 

3.2 Složky záření 

Pojem neionizující záření pod sebou skrývá škálu specifických druhů záření, které mají pro 

své vlastnosti charakteristické využití. Pro lepší představu je přiložen obrázek č.1. 
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Obrázek č.1:  Elektromagnetické spektrum[3] 

 

 

3.2.1  Rádiové vlny 

Rádiové vlny jsou elektromagnetické vlny, jejichž vlnová délka je větší než vlnová délka 

infračerveného záření a kratší než 100 km (5 · 10-5m až 105m). Rádiové vlny se používají 

především v komunikaci. Rozdělení a způsob použití je v následující tabulce č.1.  

 

3.2.2 Mikrovlné záření 

Jsou elektromagnetické vlny o vlnové délce větší než 1 mm a menší než 1 m, což odpovídá 

frekvenci 300 MHz – 300 GHz. Oblast použití je u mikrovlných trub, radarů, hubení škůdců, 

sušení. Umístění a příklad použití je také vidět v následující tabulce č.1.  
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Název 
pásma 

Zkratka 
Značení 

ITU 
Frekvence 

Vlnová délka 
Příklady využití 

   
< 3 Hz 

> 100,000 km]] 
 

Extrémně 
nízká 
frekvence 

ELF 1 
3–30 Hz 

100,000  km – 10,000 km 
Komunikace s ponorkami 

Super nízká 
frekvence 

SLF 2 
30–300 Hz 

10,000 km – 1000 km 
Komunikace s ponorkami 

Ultra nízká 
frekvence 

ULF 3 
300–3000 Hz 

1000 km – 100 km 
Komunikace v dolech 

Velmi nízká 
frekvence 

VLF 4 
3–30 kHz 

100 km – 10 km 
Komunikace s ponorkami, 
bezdrátové měřiče pulsu 

Nízká 
frekvence 

LF 5 
30–300 kHz 

10 km – 1 km 
Navigace, časové signály, 
AM vysílání (dlouhé vlny) 

Střední 
frekvence 

MF 6 
300–3000 kHz 
1 km – 100 m 

AM vysílání (střední vlny) 

Vysoká 
frekvence 

HF 7 
3–30 MHz 

100 m – 10 m 
Krátkovlnné vysílání a 

amatérské rádio 

Velmi 
vysoká 
frekvence 

VHF 8 
30–300 MHz 
10 m – 1 m 

FM rádiové a televizní 
vysílání 

Ultra 
vysoká 
frekvence 

UHF 9 
300–3000 MHz 
1 m – 100 mm 

Televizní vysílání, mobilní 
telefony, Wi-Fi, komunikace 

typu země-vzduch nebo 
vzduch-vzduch 

Super 
vysoká 
frekvence 

SHF 10 
3–30 GHz 

100 mm – 10 mm 
Mikrovlnná zařízení, Wi-Fi, 

většina moderních radarů 

Extrémně 
vysoká 
frekvence 

EHF 11 
30–300 GHz 

10 mm – 1 mm 

Radioastronomie, 
vysokorychlostní mikrovlnný 

přenos dat 

 IR  
Více než 300 GHz 

< 1 mm 
Noční vidění - infračervené 

spektrum 
Tabulka č.1: Rozdělení rádiových vln 

 

 

3.2.3 Optické záření 

Za optické záření se považuje elektromagnetické  záření s  vlnovými  délkami od 1 mm do 

180 nm, což odpovídá frekvencím od 300 GHz do 1,7 PHz. V tomto rozsahu pro 

elektromagnetické  spektrum platí zákony optiky. Světlo se projevuje ve většině optických 

jevů (ohyb, lom, odraz, interference světla) jako vlnění.[4] Do optického záření můžeme 

zařadit infračervené záření, viditelné a ultrafialové záření. 
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Infračervené záření má vlnovou délku v rozsahu 760 nm až 1mm. Využití nachází 

v komunikaci, zvláště pak v optických kabelech, spektroskopii, dálkových ovladačích a 

dalších.  U infračerveného  záření  se často používá dělení blízké (0,76 – 5 µm), střední (5 – 

30 µm), dlouhé (30–1000 µm).  

 

Viditelné záření je záření, které je schopno vyvolat vizuální počitek. Toto záření se rozkládá 

přibližně na vlnové délce 380 nm až 760 nm. Jeho vnímání je subjektivní v závislosti na 

citlivosti jedinců. Následující obrázek č.2 uvádí rozdělení barev v závislosti na vlnové délce. 

 

 

 Obrázek č.2:  Světelné spektrum[5] 

 

 

Ultrafialové záření se rozkládá na vlnových délkách 100 nm až 400 nm. Toto záření dokáží 

vnímat někteří živočichové, jako jsou třeba někteří ptáci, hmyz a plazi. Použití nachází  jako 

svítidla, čištění vody, stabilizátor při výrobě plastů a další. Ultrafialové záření můžeme 

rozdělit podle vlnové délky na UV  C (vlnová délka 200 nm až 280 nm), UV B (vlnová délka  

280 nm až 315 nm) a UV A (vlnová délka  315 nm až 400 nm). UV záření můžeme považovat 

za dolní hranici neionizujícího záření, protože ve vyšších intenzitách jeho vlivem nastává 

tvorba O3 ve vzduchu a volných radikálů v některých materiálech. 

 

Existuje zvláštní případ, je to vyzařování absolutně černého tělesa, které vyzařuje spojitě na 

všech vlnových délkách.   

 
 
 
3.2.4 Čerenkovovo záření  

Vzniká pokud je rychlost procházejících nabitých částic látkou, vyšší než fázová rychlost 

světla v daném prostředí. Vyskytuje se v jaderných zařízeních, urychlovačích. 
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3.2.5 Luminiscence 

Je vyzařování látky, jejíž termodynamická rovnováha byla porušena vnějším buzením. Často 

bývá nazývána jako studené světlo, protože je vysílána i při nízkých teplotách na rozdíl od 

tepelného záření. Luminiscence se dělí na fotoluminiscenci, fosforescenci, 

elektroluminiscenci, chemiluminiscenci, bioluminiscenci a radioluminiscenci.  

 

 

3.3 Zjišťování neionizujícího záření 

Pro hodnocení nebezpečí a úrovně vyzařování neionizujícího záření je potřeba znát mimo 

povolených hodnot, také způsob jejich zjištění. Zjišťuje se modifikovaná proudová hustota 

v těle, měrný absorbovaný výkon v těle a hustota zářivého toku. Toto se zjišťuje výpočtem 

nebo měřením. Měření se provádí na modelech lidského těla (fantomech), nebo jeho částech. 

Měření se provádí v místě vystavené části lidského těla a na místě výkonu pracovníka.  Měří 

se hodnota intenzity elektrického pole, magnetické indukce, hustoty zářivého toku, 

kontaktního a indukovaného proudu tekoucího kteroukoliv končetinou, nebo hustoty 

dopadnuvší zářivé energie.[1] Veřejnosti známější veličina je měrný absorbovaný výkon 

(SAR), který bývá často diskutován v médiích.  

Hustotu zářivého toku měříme pro stanovení hodnot u optického záření a elektromagnetické 

záření s frekvencí v rozmezí 10 GHz až 300GHz.. Pro radiofrekvenční záření se zjišťuje 

hustota indukovaných elektrických proudů, nebo měrný absorbovaný výkon v tkáni těla. 

     

 

    

4 Expozice a vliv na zdraví 

 

Neionizující záření nemá tak jako i ostatní jevy v přírodě jednoznačné účinky na zdraví a 

život lidí. Účinky můžeme rozdělit na kladné a záporné. Toto dělení se provede podle 

frekvence doby záření a místa, které ozařujeme. Samozřejmostí je i úmysl ozáření a doba jeho 

vystavení. Bohužel, na pracovištích převládá nežádoucí vystavení.  

Problematikou vlivu neionizujícího záření se dlouhodobě zabývá i World Health Organization 

(zkráceně WHO).  

Po nějakou dobu řada jedinců podávala zprávy o různorodosti zdravotních potíží, které se 

vážou k vystavení EMF. Zatímco někteří jedinci mají mírné symptomy a reagují únikem 

z pole, jiní jsou tak hrozně ovlivněni že všeho zanechají a změní celý životní styl. Tato 
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předpokládána citlivost na EMF byla obecně nazvána elektromagnetická hypersensitivita či 

EHS. 

Co je EHS 

Vyznačuje se různorodostí nespecifických symptomů, které vystavení jedinci přičítají 

vystavení EMF. Nejčastější symptomy zahrnují dermatologické poškození (zčervenání, brnění 

a palčivé pocity), neurastenické a vegetativní symptomy  (únava, potíže koncentrace, závratě, 

nevolnost, bušení srdce, zažívací potíže). Tyto symptomy nejsou součástí známého syndromu. 

EHS se podobá vícenásobné chemické citlivosti MCS. Oba se vyznačují řadou nespecifických 

příznaků, které postrádají zjevný toxikologický či fyziologický základ či verifikaci. Z tohoto 

důvodu se používá obecnější termín Idiopathic enviromental Intolerance (IEI) pro činitele 

prostředí.  

Průzkum pracovních zdravotních center odhadoval EHS několik jedinců na milion obyvatel. 

Z toho přibližně 10% ohlášených případů EHS je považovaný za hrozný. Značný vliv na 

popsané symptomy měla zeměpisná poloha. Ohlášený dopad EHS byl vyšší ve Švédsku, 

Německu a Dánsku, než v Spojeném království, Rakousku, a Francii. 

Řada studií byla vedená tak, že EHS jedinci byli vystavení EMF podobný těm, které připisují 

do příčin jejich příznaků. Cíl byl vyvolat symptomy pod kontrolou podmínek laboratoře. 

Většina studií signalizuje že EHS jedinci nemohou zjistit EMF vystavení přesněji než ne-EHS 

jedinci. Dobře řízené a vedené dvojité slepé studie ukázaly,  že symptomy nebyly souvztažné 

s EMF vystavením. Výsledkem bylo, že problémy EHS jedinců by mohly vzejít z činitelů 

prostředí nesouvisejících EMF. Příklady mohou zahrnout "třepotání" ze zářivkových světel, 

záření a jiných vizuálních problémů a chabou ergonomickou konstrukci počítačových 

pracovišť. Jiné faktory které mohou hrát roli zahrnují vnitřní čistotu ovzduší na pracovišti, či 

životní prostředí. Některé údaje dokazují, že symptomy mohou být připsány předcházejícím 

psychiatrickým nemocem, stejně jako reakce následkem obavy z EMF zdravotních dopadů, 

spíše než EMF vystavení samotné.  

 WHO se k této problematice postavila s doporučeními pro  

• Lékaře: Zacházení s ovlivněnými jedinci by se mělo zaměřit na zdravotní symptomy a 

klinický obraz a ne na osobní potřeby pro snižování či vyloučení EMF na pracovišti 

nebo doma. To vyžaduje lékařské vyhodnocení tak, aby identifikovalo a léčilo 

specifické vlivy, které mohly být odpovědné za symptomy. Psychologické vyhodnocení 

k tomu, aby identifikovalo alternativní psychiatrické/psychologické podmínky, které 

můžou být odpovědné za symptomy. A hodnocení pracoviště a domova na faktory, které 

by mohly přispívat. Zahrnout vnitřní znečištění ovzduší, nadměrný hluk, špatné 



 - 18 - 

osvětlení (míhavé světlo), či ergonomické faktory. Zmenšení stresu a jiných zlepšení 

situací v práci, jež by mohla být vhodná. Pro EHS jedince s dlouhodobě trvajícími 

příznaky a handicapy terapií, která by měla být nasměrována hlavně na redukci těchto 

symptomů a handicapů. Toto by se mělo dělat v blízké spolupráci s kvalifikovaným 

lékařským specialistou a hygienikem. Trpělivá lékařská péče pomáhá rozvíjet strategii 

pro zvládání situace a povzbuzování pacientů k návratu do práce a vedení normálního 

společenského života.  

• EHS jedince: Nehledě na ošetření profesionály, svépomocné skupiny mohou být cenným 

zdrojem pro EHS jednotlivce.  

• Vlády: Měly by poskytovat vhodně zaměřené a vyvážené informace o potenciálních 

ohroženích zdraví EMF EHS jedincům, profesionální zdravotní péči a zaměstnavatelích. 

Informace by měla zahrnout jasné sdělení, že aktuálně neexistuje žádný vědecký základ 

pro spojení mezi EHS a vystavením k EMF.  

• Výzkumníky: Některé studie naznačují, že některé fyziologické reakce EHS jedinců mají 

sklon být vně běžného rozsahu. Zvláště hyper reaktivita ve střední nervové soustavě a 

nerovnováha v autonomním nervstvě potřebuje být sledována v klinických vyšetřeních a 

výsledcích pro jedince braných, jako vstup pro možné zacházení.  

WHO se prostřednictvím mezinárodního EMF projektu snaží o lepší porozumění zdravotního 

rizika spojeného s vystavením EMF. Zvláštní důraz klade na možné zdravotní následky 

nízkoúrovňových EMF.[6] 

    

U radiofrekvencí, používaných pro mobilní telefony, vysokorychlostní internet, rozhlas, 

televizi atd., se  podle dosavadního vědeckého zkoumání nepodařilo prokázat jiné nepříznivé 

působení na lidský organizmus, než je bezvýznamné ohřátí tkáně (do 1ºC). U aplikací, kde je 

požadavek na vysokofrekvenční ohřev, je rozdíl v intenzitě vysílaného signálu. Takovéto 

aplikace jsou třeba topidla či mikrovlné trouby. Intenzita pole je největší u základnových 

stanic a s rostoucí vzdáleností rychle klesá. Z tohoto důvodu se k nim omezuje přístup. Ve 

skutečnosti, kvůli jejich nižší frekvenci, tělo absorbuje až pětkrát více signálu z FM rádia a 

televize než ze základnových stanic. To je proto, že frekvence použitá v FM rádiu (kolem 100 

MHz) a v TV vysílání (kolem 300 k 400 MHz) jsou menší, než v mobilní telefonii (900 MHz 

a 1800 MHz) a proto, že výška dělá tělo účinnou přijímající anténou. Dále rádio a televizní 

vysílače byly v provozu uplynulých 50 nebo více let bez jakéhokoliv známého nepříznivého 

zdravotního následku.[7]  
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 Na vystavení polím s nízkou frekvencí 0 až 100000 Hz se rovněž podíváme. Krátkodobé 

účinky - jsou patrné biologické změny od krátkodobého vysokoúrovňového ozáření (hodně 

nad 100 µT), které bylo vysvětlené biofyzikálními mechanismy. Externí ELF magnetická pole 

navodí elektrické pole a proudy v těle, které ve velmi vysokých intenzitách způsobují 

nervovou stimulaci svalu a změny v buněčné vzrušivosti nervu ve střední nervové soustavě. 

Možné dlouhodobé účinky - při dlouhodobých studiích zaměřených na výskyt dětské 

leukémie, pro diskutovanost tématu. Doposud se, podle současných znalostí a dovedností, 

však nedokázala přímá souvislost nízkofrekvenčního pole s jejím výskytem. Tento závěr byl 

podpořen negativními pokusy na zvířatech. Řada jiných nepříznivých zdravotních potíží byla 

studována pro možné spojení s vystavením magnetického pole. Ty zahrnují jiné nádory, 

rakoviny, depresi, kardiovaskulární poruchy, reprodukční dysfunkce, vývojové poruchy, 

imunologické modifikace, neurobehaviorální a neurodegenerativní onemocnění. Výsledkem 

byl závěr, že spojení těchto potíží je ještě slabší než u dětské leukémie.[8] 

 

Z těchto poznatků vyplývá, že pro frekvence v rozsahu 0 Hz až 300 GHz  se prokázaly dva 

druhy nežádoucího působení na lidi. Pro přehledné  zopakování  je vložena následující 

tabulka č.2.   

 

frekvence 

od do 
účinek 

absorbce v těle - přeměna na teplo 
10 GHz 300 GHz 

zvukový vjem - lupnutí 

10 MHz 10 GHz ohřívání těla 

0 Hz 100 KHz dráždění nervové soustavy a mozku, extrasystoly 
Tabulka č.2:  Shrnutí rizik pro 0 Hz až 300 GHz 

 

 

Ultrafialové záření 

Expozice UV C má nepříznivé účinky na oči i kůži. Tyto účinky jsou závislé na vlnové délce.  

Nejzávažnější poškození oka a onemocnění kůže je přibližně vlnová délka  270 nm. Při velké 

intenzitě způsobuje akutní zánět spojivek a při dlouhodobém působení může trvale poškodit 

rohovku. 

UV B účinkem  tohoto záření je schopnost rozkládat bílkoviny a tvoří přechod mezi účinky 

sousedních dvou druhů záření.  
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UV A je nebezpečné tím, že proniká až k sítnici, při vyšší intenzitě zhoršuje zrakovou ostrost. 

Důsledkem působení ultrafialového záření z oblasti UV A je i postupné zbarvování oční 

čočky člověka. Působením se nevylučuje ani vznik katarakty. 

Pro názornost vlivu UV a následujících dvou  záření přikládám  tabulku č.3. 

 

Viditelné záření (světlo) 

Riziko viditelného záření je poškození sítnice, které  je největší u modrého světla. Nepříznivé 

účinky světelného záření se mohou výrazněji projevit např. při oslnění, v důsledku čehož 

může docházet k úrazům či haváriím, ale také při nevhodně zvolené chromatičnosti světla 

použitých zdrojů, kdy takové oslnění může ztěžovat, nebo dokonce znemožnit rozlišování 

barev, popřípadě může vznikat pocit nepohody vlivem nesouladu teploty chromatičnosti 

světla zdrojů s hladinami osvětlenosti. 

Mezi jedny z nejtypičtějších příznaků nevhodného osvětlení je únava nejen zraková, ale i 

celkového organizmu. Dostavuje se pálení očí, často doprovázené bolestí hlavy, a další obtíže.  

Světlo dále ovlivňuje lidský organizmus v jeho biologických pochodech kolísající ve 

dvacetičtyřhodinovém (cirkadiánním) rytmu. Řídí se jím např. tělesná teplota, tepová 

frekvence, krevní tlak, látkový metabolismus, ladění organizmu k práci nebo odpočinku, 

produkce a uvolňování hormonů řídících funkce organizmu a ovlivněny jsou také imunitní a 

sexuální funkce.[9] 

Intenzivní viditelné světlo vyvolává na kůži fotodermatitidu a může přispívat i k zánětu 

spojivek.  

 

Infračervené záření 

Má pouze tepelné účinky. Malá část infračerveného záření prochází do oka až k sítnici. Zřídka 

byly popsány výskyty nádorů na kůži.   

 

Laserovo záření 

Hlavní nebezpečí laserových paprsků (i neviditelných a samotným výkonem poměrně 

slabých) spočívá v možnosti poškodit zrak (bodovým přehřátím sítnice). Toto riziko je 

zejména u laserů IIIb třídy (tj. přes 5 mW) a vyšších. 

Výkonné lasery (třídy IV) jsou schopné způsobit popáleniny, řezné nebo tržné rány, případně 

způsobit požár.[9] 
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OBLAST → UV-C UV-B UV-A SVĚTLO IR-A IR-B IR-C 

vlnová 
délka → 
 

nm      100            280           315           400           760          1400         3000      106 

              FOTOKERATITIDA  POPÁLENÍ 
SÍTNICE 

POPÁLENÍ 
ROHOVKY 

              ŠEDÝ ZÁKAL  ŠEDÝ ZÁKAL  

 
 

ERYTHEM 

PORUCHY 
BAREVNÉHO 
VIDĚNÍ A 
VIDĚNÍ V NOCI 

   

ÚČINKY 

        
    POPÁLENÍ KŮŽE 

Tabulka č.3:  Rizika z expozice optickému záření[2]  

 

 

Při dotyku osob s vodivými předměty a mechanismy, umístěnými v elektrickém poli, 

uloženými izolovaně nebo polovodivě spojenými se zemí se na těchto předmětech indukuje 

potenciál úměrný úrovní intenzity elektrického pole v daném místě a odpovídající poloze 

předmětů vůči částem pod napětím. Pokud při dotyku osob s těmito předměty je nebezpečí 

vzniku dotykového proudu vyššího než 3,5 mA, je nutné zajistit ochranu před nebezpečným 

dotykem. Tuto ochranu provedeme polohou, zábranou, krytím a izolací. Izolované kovové 

části zařízení a mechanismů je třeba propojit a uzemnit.[10] Při takovémto dotyku, ať 

chtěném či nechtěném, může dojít ke zranění. Toto zranění nemusí být způsobeno samotným 

dotykem a procházejícím proudem, ale i následkem leknutí a například upadnutím.  

 

 

 

5 Elektrický rozvod 

 

Pro rozvod elektrické energie se používají vodiče rozdílné nejen průřezem, ale i umístěním. 

Pro přemístění elektrické energie na velké vzdálenosti se používá přenosová soustava. Ta 

zprostředkovává přenos elektrické energie od velkých zdrojů, nejčastěji elektrárny či 

rozvodny k velkým rozvodnám. Od těchto rozvoden se energie přenáší ke koncovým 

uživatelům pomocí distribuční sítě. Hranicí mezi přenosovou a distribuční soustavou je napětí 
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220 kV. Elektrická energie se přepravuje ve formě vysokého napětí či velmi vysokého napětí. 

To se provádí z důvodu snížení ztrát, které vznikají při průchodu proudu vodičem. Tyto ztráty 

P můžeme vyjádřit vztahem P = R * I2, kde R je odpor vodiče v ohmech a I je proud 

v ampérech). Elektrické napětí se dělí podle velikosti na:  

• Malé napětí, značka mn, do 50 V 

• Nízké napětí, značka nn, 50 V až 1000 V 

• Vysoké napětí, vn, 1000 V až 52 kV 

• Velmi vysoké napětí, vvn 52 kV až 300 kV 

• Zvláště vysoké napětí, zvn 300 kV až 800 kV 

• Ultra vysoké napětí, uvn více než 800 kV 

 

V České republice se pro střídavé napětí používá frekvence 50 Hz, které má sinusový průběh. 

U trojfázové soustavy jsou jednotlivé časové průběhy vzájemně posunuty o 120º.  Na 

následujícím obrázku č.3 převzatého z [11], je dobře vidět, že přenosová soustava je 

rozprostřena přes celou republiku.   

 

 

Obrázek č.3:  Distribuční síť 
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6 Pohled legislativy 

 

Pro vyloučení poškození zdraví neionizujícím zářením jsou stanoveny hygienické limity, 

jejichž nepřekročení je pro ochranu zdraví dostačující podmínkou. Tyto hodnoty byly 

dlouholetým celosvětovým zkoumáním účinků záření na organismy stanoveny ve směrnici 

mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (International Commission on 

Non-Ionizing Radiation Protection, zkráceně INCRIP) a následně převzaty naší legislativou. 

V naší republice se touto problematikou zabývá poměrně nové nařízení vlády číslo 1/2008 Sb.  

ze dne 12. prosince 2007 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.   

 

Toto nařízení zapracovává Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). Upravuje 

hygienické limity neionizujícího záření, metody a způsob jejich zjišťování a hodnocení a 

minimální rozsah opatření k ochraně zdraví při práci, nejvyšší přípustné hodnoty expozice 

fyzických osob v komunálním prostředí neionizujícímu záření, způsob jejího zjišťování a 

hodnocení, hodnocení rizika neionizujícího záření ve frekvenční oblasti od 0 Hz do 3*1011 

Hz, způsob zařazení laserů do tříd a jejich označení, způsob opatření laserů výstražným 

textem nebo signalizací, rozsah údajů technické dokumentace laseru nezbytných pro ochranu 

zdraví a minimální technická a organizační opatření k omezení expozice zářením laserů, 

případy označení míst, ve kterých expozice může překročit nejvyšší přípustné hodnoty, 

výstrahou, minimální rozsah informací pro zaměstnance o ochraně zdraví při práci spojené s 

expozicí neionizujícímu záření. Dále se nařízení vztahuje také na právní vztahy týkající se 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. 

Ale nařízení se nevztahuje na používání zdrojů neionizujícího záření, při kterém je pacient 

vystaven neionizujícímu záření při poskytování zdravotní péče.[1] 

 

Tak jako i v jiných oblastech, je na toto nařízení vlády poukázáno příslušným zákonem. 

V tomto případě se jedná o zákon 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, které se 

v paragrafech 35 a 36 touto problematikou zabývá. Je zde uvedeno co se myslí pojmem 

neionizující záření a nalezneme zde povinnosti osob, které provozují nebo používají zařízení, 

jež jsou zdrojem tohoto záření. Mezi jejich povinnosti patří postarat se o to, aby možné 

vystavení osob bylo maximálně do nejvyšší přípustné hodnoty. To s sebou přináší, mimo jiné 
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i zjišťování a hodnocení této expozice. Paragraf 36 se blíže zaměřuje na výrobce a dovozce 

laseru.  Ukládá jim povinnost zařadit laserové zařízení do příslušné třídy a splnit následné 

požadavky této třídy (označit jej příslušným štítkem, výstražným textem, signalizací, a údaji 

pro ochranu zdraví atd.).   

 

V zákoně číslo 309 / 2006 Sb. o  zajištění  dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci jsou blíže uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní podmínky, výrobní a pracovní 

prostředky, pracovní postupy, a bezpečnostní značení, které musí být splněny pro zajištění 

bezpečné práce. Mezi již zmíněné je třeba také přidat požadavek na odbornou způsobilost, jež 

je nezbytným požadavkem pro bezpečný výkon práce. [12] 

 

Pro osoby v pracovně právním vztahu bude také důležitým zákonem 362 / 2007 Sb. zákoník 

práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 

Touto větou je dána základní a dobře povinnost zaměstnavateli. Při práci s neionizujícím 

zářením budou určitě nedílnou součástí zdravotní prohlídky a kontroly u lékaře. 

Zaměstnavatel má povinnost tuto péči zajistit. Podle nutné odbornosti a kvalifikace je 

potřebná péče také o odborný rozvoj zaměstnance. Tato péči zahrnuje zejména zaškolení a 

zaučení, odbornou praxi studentů, prohlubování a zvyšování kvalifikace.  Mezi další 

povinnosti zaměstnavatele patří provádění prevence rizik a jejich vyhledávání, přednostní 

uplatňování prostředků kolektivní ochrany, udílení vhodných pokynů k zajištění bezpečnosti 

práce, informování zaměstnance, provádění bezpečnostních školení,  nahrazování 

nebezpečných technologií a mnoho dalších. Důležitou povinností je, že každý zaměstnanec je 

povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, 

kterých se jeho jednání dotýká.[13]             

 

Vyhláška 432 ze dne 4. prosince 2003, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení 

prací s azbestem a biologickými činiteli upravuje  pro neionizující záření a elektromagnetická 

pole rozdělení kategorií následovně:  

Kategorie druhá 

Do druhé kategorie se zařazují práce 

a) s lasery zařazenými podle zvláštního právního předpisu 8) do třídy III a, 
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b) při nichž jsou osoby exponovány ultrafialovému, viditelnému nebo infračervenému 

záření z technologických zdrojů, jehož hodnoty překračují 30 % nejvyšších přípustných 

hodnot stanovených zvláštním právním předpisem8), avšak nepřekračují nejvyšší 

přípustné hodnoty, 

c) vykonávané v prostředí, v němž se pohybují hodnoty elektromagnetických nebo 

magnetických polí o frekvenci od 0,1 Hz do 300 GHz v rozmezí 30 % až 100 nejvyšších 

přípustných hodnot stanovených zvláštním právním předpisem8). 

 

Kategorie třetí 

Do třetí kategorie se zařazují práce, 

a) při nichž jsou osoby exponovány ultrafialovému záření, viditelnému záření nebo 

infračervenému záření z technologických zdrojů, jehož hodnoty překračují nejvyšší 

přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem8), 

b) vykonávané v prostředí, v němž intensita elektromagnetických nebo magnetických 

polí překračuje nejvyšší přípustné hodnoty, přičemž fyzikální povaha těchto polí 

umožňuje ochranu osob osobními ochrannými pracovními prostředky, 

c) s lasery třídy III.b a IV. [14] 

 

 

Normativní požadavky  

ČSN 33 2040 

V okolí zařízení elektrizační soustavy přístupných pouze osobám s elektrotechnickou 

klasifikací nesmí intenzita elektrického pole na pochůzkových trasách ve výšce 1,8 m 

nadzemí a na pracovištích v prostoru provádění práce převýšit hodnotu 15 kV/m. Překročí-li 

intenzita elektrického pole tuto hodnotu, pak délka pobytu osob nesmí přesáhnout při 

intenzitě elektrického pole do 20 kV/m 1,5 hodiny denně, do 25 kV/m 0,5 hodiny denně. Při 

pobytu osob v elektrickém poli o intenzitě vyšší než 15 kV/m a delším než již zmíněné doby, 

musí být užita přenosná skupinová stínění nebo individuální stínící obleky. V pásmech vlivu 

elektroenergetických zařízení veřejně přístupných nesmí intenzita elektrického pole ve výši 

1,8 m nad zemí překročit hodnotu 10 kV/m. V pásmu vlivu a v prostorách přístupných 

osobám nesmí magnetická indukce překročit hodnotu 0,5 mT. Trvale obývané objekty 

nacházející se v blízkosti zařízení elektrizační soustavy se musí nacházet mimo pásmo vlivu 

elektrického i magnetického pole. Jako toto pásmo se bere prostor v okolí zařízení 
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elektrizační soustavy, kde intenzita elektrického pole ve výši 1,8 m překročí 1 kV/m a 

magnetická indukce pole hodnotu 0,1 mT.[10] 

 

ČSN EN 50413 

Přispívá k zavedení metod měření a výpočtu veličin, spojených s posuzováním člověka 

vystavovaného elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím v rozsahu kmitočtů 

od 0 Hz do 300 GHz. V rozsahu nízkých kmitočtů do 100 kHz jsou elektrická a magnetické 

pole na sobě nezávislá a měla by být posuzována obě.  V tomto rozsahu, jsou základní 

omezení a hodnoty meze vystavení dány pouze pro tkáň centrálního nervového systému. 

K tomuto se musí při posuzování situací nehomogenních nebo vysoce lokalizovaných 

vystavení přihlédnout. Před měřením, se musí ověřit, že nebudou překročeny meze pro 

pracovníky provádějící měření. Jestliže přítomnost pracovníka ovlivní výsledky měření, musí 

být měřící systém postaven na nevodivý podstavec, či jinak vhodně podepřen. Teoretické 

přístupy a numerické metody mohou být použity k výpočtu nenarušených polí a rovněž polí, 

SAR a indukovaného proudu uvnitř těla. Jejich charakter není pouze doplňkový a použití se 

neomezuje jen pro kontrolu. Jsou cennými nástroji pro studování složitých podmínek. Fantom 

lidského těla by měl být vhodný pro reálnou situaci vystavení. Jeho vnější tvar a vnitřní 

rozložení orgánů má vhodně napodobovat detaily anatomie lidského těla. Nezbytným 

požadavkem je, vhodná volba materiálu, z něhož je vyroben. Tento požadavek je důležitý, pro 

věrohodné posouzení účinků. Fantom nemusí být použit jako celek, ale pro měření vystavené 

části těla, stačí použít vhodnou část ( hlavu, ruku, trup…).[15]  

 

ČSN EN 50423-3 

Obsahuje souhrn národních normativních aspektů vztahujících se k návrhu a dimenzování 

venkovních vedení vysokého napětí v rozsahu 1 kV až 45 kV včetně. Doplňuje nebo 

pozměňuje požadavky podle národních podmínek. Nalezneme zde způsoby a určení 

klimatických zatížení prvků venkovních vedení a mezní stavy. Jsou zde obsaženy také 

minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Důležitou součástí, 

je také kapitola zaměřená na samotné dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na 

mechanické, elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků vedení. V NNA se 

odkazuje také na příslušné nařízení vlády, zákony a vyhlášky (např. nařízení vlády 1 / 2008 

Sb., zákon č. 13 / 1997 Sb., vyhláška č. 324 / 1990 Sb. atd.).[16] 

 

 



 - 27 - 

ČSN EN 50341-1 

Stanovuje všeobecné požadavky pro stavbu nových vedení s cílem zajistit, aby vedení 

vyhovovalo svému účelu se zřetelem na bezpečnost osob, údržbu, provoz a prostředí. Mezi 

zde uvedené základní požadavky patří, že se venkovní elektrické vedení musí navrhovat a 

stavět takovým způsobem, aby po dobu plánované životnosti sloužilo ekonomicky a s 

přijatelnou úrovní spolehlivosti svému účelu, odolávalo šíření poruchy, nebylo příčinou 

zranění nebo ohrožení života lidí při výstavbě a údržbě. Návrh venkovního vedení jako prvku 

životního prostředí musí respektovat požadavky na ochranu životního prostředí a platné 

právní podmínky. Musí být  brán ohled na bezpečnost osob a ochranu zvěře a domácích 

zvířat, například ptáků, dobytek atd. Návrhová životnost je předpokládaná doba, po kterou má 

být venkovní vedení používáno pro zamýšlený účel při předpokládané údržbě, ale bez 

nutnosti podstatných oprav. Obecně uvažovaná návrhová životnost venkovních vedení je 50 

let. Venkovní vedení musí být schopné vydržet své jmenovité střídavé napětí, jakož i dočasná 

střídavá přepětí a spínací a atmosférické impulsy. Příslušné napětí a izolační hladiny musejí 

být udány v projektové specifikaci. Návrh přenosových vedení může být ve velké míře 

ovlivněn nutností snížit elektrické a magnetické pole, vytvářené vodiči pod napětím. V této 

normě je požadavek na rozvodné společnosti, které musejí být schopny přijmout opatření 

k zabránění nebo odstranění potenciálně nebezpečných  nebo nepříjemných indukčních vlivů. 

Při návrhu vedení s napětí 400 kV a vyšším je nutno vzít v úvahu i úroveň slyšitelného hluku. 

V příloze G.4 této normy jsou uvedeny hodnoty dovolených dotykových napětí a proudů 

procházejících tělem.[17] 
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7 Praktická část 

 

V této části práce budete provedeni měřením neionizujícího záření v okolí dálkového rozvodu 

zvlášť vysokého napětí 400 kV. Pro názornost byl zvolen úsek, jež vede přes louku, zahradu a 

zastavěnou část pozemku rodinného domku. Pro lepší představu jsou přiloženy fotografie 

místa - viz následující obrázek č.4. 

 

 

Obrázek č.4:  Pohled na měřený úsek vedení 

 

 

 

Měření bylo provedeno ve výšce 1,8 metrů nad zemí. Tato výška byla zvolena z důvodu 

negativního působení na měkké tkáně, které jsou zastoupeny v hlavě. Je to výška, která se 

běžně uvádí jako průměrná pro středoevropskou populaci. U vyšších lidí, bude naměřená 

hodnota o něco málo větší, což je dobrá zpráva pro lidi menšího vzrůstu. 

Dále podle tzv. energetického zákona číslo 458 / 2000 Sb. §46 odstavce 3) písmene d) je 

ochranné pásmo u napětí nad 220 kV do 400 kV  20 metrů od krajního vodiče.[18] Tato 
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vzdálenost byla vzata jako již bezpečná a na ní byla provedena čtyři měření ve dvou 

čtyřicetimetrových  rozestupech  a jednom  dvacetimetrovém,  začínaje u  stožáru  viz  

obrázek č.5. 

 

 

Obrázek č.5:  Rozvržení měřících bodu  

    

V každém měřícím bodě byla provedena celkem čtyři měření. První dvě byla provedena pro 

jednu sondu, z toho jedno s upevněním měřící soustavy na stativu a druhé měření 

s uchycením měřící soustavy v ruce. Obdobně se opakovala měření pro druhou sondu. 

Frekvence odečtu hodnot byla nastavena na jednu sekundu, délka měření a průměrovací čas, 

byl dle legislativy (nařízení vlády č. 1 / 2008 Sb.) nastaven na šest minut.   

K měření neionizujícího záření byl použit širokopásmový měřič pole Narda NBM-520 

s připojenou sondou  pro měření  elektrického  pole  EF 0391 v rozsahu frekvencí 100 kHz – 

3 GHz a sondou pro měření magnetického pole HF 3061 s frekvenčním rozsahem 300 kHz – 

30 MHz. V příloze č.1 naleznete certifikační listy k této měřící soustavě (dále MS). Pro 
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zaznamenávání naměřených hodnot byla měřící soustava připojena k notebooku pomocí 

optického kabelu. Tyto frekvence nejsou typické pro měření vedení s frekvencí 50Hz. U 

takovýchto vedení se hodnotí převládající účinek v dané frekvenční oblasti a nepředpokládá 

se výskyt a nepříznivý zdravotní vliv jiných frekvencí.   

 

Měření bylo provedeno za jasného slunečného počasí. Během dne se měnila teplota a vlhkost, 

která značně ovlivňuje naměřené hodnoty. V tento den dle ČHMÚ byly v 7 hodin ráno tyto 

hodnoty 4 ºC a 83 %, ve 14 hodin 11,4 ºC a 45 % a ve 21 hodin 6,3 ºC a 72%.  

 

 

7.1 Použité měřicí přístroje 

 

7.1.1  Širokopásmový měřič pole Narda 

Pro měření intenzit elektrického i magnetického pole jsem použil širokopásmový měřič pole 

Narda NBM-520 s připojením příslušné sondy. Přístroj je zobrazen a popsán obrázku č.6. 

 

Technické parametry 

kmitočtový rozsah  od 100 kHz do 60 GHz 

Displej  typ Monochromatický LCD, velikost 4 cm (1,5"), 128 × 64 pixelů, obnovovací 

frekvence displeje 200 ms pro sloupcové grafy a grafiku, 

každých 400 ms 

Podsvícení  LED, volitelná doba osvětlení (VYP, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s, PERMANENTNÍ) 

Jednotky výsledků  mW/cm2, W/m2, V/m, A/m, (pro normální sondy), % (pro tvarované 

sondy, souvisí s hustotou zdroje) 

Rozsah zobrazení  0.01 až 9999 V/m 

0.0001 až 265.3 A/m 

0.0001 až 9999 W/ m2 

0.0001 až 9999 mW/ cm2 

0.0001 % až 9999 % 

Typy výsledků  okamžitá hodnota (Aktuální-ACT), maximální (MAX), 

průměr (AVG), prostorový průměr (SPATIAL) 

Časové průměrování  Délka doby průměrování volitelná použitím PC Software od 4 s do 30 

min (2 s kroky) 

Prostorový průměrování Jednotlivé nebo průběžné vzorkování volitelné použitím PC software 
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Funkce “Alarm”  2 kHz výstražný tón (4 Hz počet opakování), práh volitelný použitím 

PC software 

Optické rozhraní  pro dálkové ovládání a konfiguraci přístroje Sériové, úplný duplex 

(obousměrný přenos dat), 115 baud, potlačená parita, 1 spouštěcí bit, 1 ukončovací bit 

Připojení sondy  “Plug-&-play” s automatickou detekcí, kompatibilní se všemi sondami 

NBM-série 

Čas integrace   pro měřící vstup přibližně 270 ms 

Vzorkovací rychlost měření 5 Hz (5/50/60 Hz pro dálkový provoz) 

Doporučený interval kalibrace 24 měsíců 

Baterie   Standardní NiMH akumulátorové baterie, 2 × typ AA (Mignon),  

   2500 mAh 

Provozní čas  cca 20 hodin (bez podsvícení nebo GPS), cca 16 hodin (permanentní 

podsvícení, bez GPS) 

Doba nabíjení   2h 

Zobrazení stavu  100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %, 10 %, slabá baterie (< 5 %) 

Rozsah teplot   Provozní: –10°C až +50°C 

Neprovozní (transport): -30°C až +70°C 

Vlhkost  5 až 95 % relativní vlhkost, žádná kondenzace; ≤ 29 g/m3 absolutní vlhkost 

(IEC 60721-3-2 třída 7K2) 

Imunita k radiaci elektromagnetických polí 200 V/m (od 100kHz do 60 GHz) 

Rozměry (v × š × h) Řada A až D 38 × 52 × 195 mm (bez sondy) 

základní jednotky Řada D 38 × 52 × 201 mm (bez sondy) 

Rozměry (v × š × h) 2400/90.07 390 × 458 × 210 mm (vnější rozměr) 

pro transport 2400/90.06 470 × 545 × 230 mm (vnější rozměr) 

Hmotnost   cca 300 g (bez sondy) 

   2400/90.07 3,1 kg (prázdné) 

pro transport 2400/90.06 4,2 kg (prázdné) 

Vstupní ochrana  IP 42 (IEC 60529) 

ESD a EMC   EN 61326:2006 

Bezpečnost  EN 61010-1:2002 

CE (Evropská Unie)  ANO 
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Obrázek č.6:  Popis uspořádání přístroje NBM-520 Narda 

 

1 Konektorová zásuvka pro sondu 

2 Displej 

3 Provozní panel 

Klávesa HOLD nebo Start/Stop - Přidrží hodnotu zobrazenou, zapne/vypne měření pro 

prostorové měření 
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Klávesa MODE - Výběr módu zobrazení pro měřené hodnoty. 

Klávesa UNITS - Výběr jedotek zobrazení 

Klávesa ON/OFF nebo Clar - Zapne/Vypne přístroj. 

4 Charge Stav nabíjení - Signalizuje stav nabíjení (červená = rychlé nabíjení, zelená = pomalé 

nabíjení). 

5 Status Provozní status - Signalizuje provozní stav přístroje: 

· Zelená = normální provoz 

· Červená = dálkově řízený provoz 

· Blikající červená -  aktualizovat firmware 

překročen limit alarmu 

4 Gumový obal 

5 Pouzdro pro uložení stativu (trojnožky) 

6 Elektrické a optické konektory 

6a Adaptér/nabíječka na střídavý proud 

6b Optický konektor 

7 Přihrádka na baterie (na zadní straně přístroje) 

8 Stativ 

Sonda (různé modely k dispozici) 

9 Hlava sondy 

10 Provozní panel 

 

 

7.1.2 Dálkoměr 

Pro měření vzdáleností jsem použil ruční laserový dálkoměr HD 150. Přístroj s popisem je na 

obrázku č.7. 

 

Technické parametry 

rozsah měření od – do   0,3 – 150m 

standardní chyba měření   ± 2mm 

maximální chyba měření   ± 3mm 

rychlost měření   0,5 – 4s 

velikost stopy na 10m   6mm 

velikost stopy na 150m  90mm 

záměrná svítící doba    ano 
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měření úhlopříček   ano 

automatické vypnutí laseru  po 20sek. 

automatické vypnutí přístroje  po 5min. 

osvětlení    zap. / vyp. 

volba jednotek   m / ft / in 

nejmenší zobrazený dílek  1mm 

vnitřní paměť    posledních 20 hodnot 

přídavná libela (pravá / levá)  ano 

obal (ochrana / transport)  pouzdro + řemínek 

možnost upevnění na stativ  fotostativ ¼“ 

typ krytu    nárazuvzdorný plast 

typ ochrany vysílače / přijímače tvrzená guma 

rozměry s univerzální koncovkou 175 x 70 x 45 

rozměry s kompaktní koncovkou  150 x 70 x 45 

váha (vč. baterií)   430g 

napájení    4 x AA 1,5V 

zdroj – laserová dioda  635nm <1mW 

počet délek na 1 nabití  až 30 000 

třída laseru    2 (dle IEC 825-1) 

pracovní teplota   -10 ºC / +50 ºC 

vodotěsnost / prachotěsnost  IP 54 
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Obrázek č.7:  Dálkoměr HD 150 

 

 

7.2 Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny jsou uvedeny v příloze č.2 v digitální podobě. K jednomu 

měření je 360 hodnot pro každou ze tří zaznamenávaných. Přístroj zaznamenává maximální, 

minimální a nastavitelnou průměrnou hodnotu. Pro každý měřící bod je zhotoven graf, ve 

kterém je znázorněn časový průběh měřených hodnot.  

Pro každý měřící bod je sestaven graf z průměrné hodnoty, která je pro vyhodnocení 

kmitočtového rozpětí směrodatná. V následujících grafech jsou také znázorněné referenční 

úrovně intenzity elektrického pole E (ve voltech na metr) pro zaměstnance a ostatní osoby. 

Tyto hodnoty byly převzaty z nařízení vlády č. 1 / 2008 Sb. a jsou uvedeny v následující 

tabulce č.4.  Do grafů byly zaznamenány referenční úrovně jen pro frekvenční rozsah sond.  
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  Tabulka č.4:  Referenční úrovně intenzity elektrického pole 

 

Pro názornost byly naměřené hodnoty intenzit obou polí zobrazené v jednom grafu. Tento 

krok byl možný po jednoduchém přepočtu intenzity magnetického pole na intenzitu 

elektrického pole. Tento přepočet se provede podle vzorce E2 = H2 * 14400 * π2 , ke kterému 

dojdeme jednoduchou úpravou vzorců uvedených výše. Software tento krok provádí 

automaticky přepnutím na zobrazení hodnot v požadovaných jednotkách.  

 

 

Měřící bod č.1 

Tento bod je specifický přítomností podpěrného sloupu vedení. Pohled na bod a vedení je 

zobrazen na obrázku č.8.  
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Obrázek č.8:  Pohled na měřící bod č.1 

 

 

V následující tabulce č.5  je pro ukázku proveden výběr naměřených hodnot intenzity 

elektrického pole. Tyto hodnoty byly vybrány kolem maximální naměřené hodnoty 

vyobrazené na obrázku č.8.  
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Index Date/Time  Max (E-Field) Avg (E-Field) Min (E-Field) 
285 04/17/2010 01:52:04 PM 2.800 V/m 2.798 V/m 2.797 V/m 
286 04/17/2010 01:52:05 PM 2.801 V/m 2.799 V/m 2.797 V/m 
287 04/17/2010 01:52:06 PM 2.800 V/m 2.798 V/m 2.795 V/m 
288 04/17/2010 01:52:07 PM 2.797 V/m 2.796 V/m 2.794 V/m 
289 04/17/2010 01:52:08 PM 2.793 V/m 2.792 V/m 2.792 V/m 
290 04/17/2010 01:52:09 PM 2.797 V/m 2.796 V/m 2.794 V/m 
291 04/17/2010 01:52:10 PM 2.800 V/m 2.797 V/m 2.794 V/m 
292 04/17/2010 01:52:11 PM 2.799 V/m 2.797 V/m 2.795 V/m 
293 04/17/2010 01:52:12 PM 2.796 V/m 2.794 V/m 2.793 V/m 
294 04/17/2010 01:52:13 PM 2.794 V/m 2.792 V/m 2.790 V/m 
295 04/17/2010 01:52:14 PM 2.791 V/m 2.790 V/m 2.788 V/m 
296 04/17/2010 01:52:15 PM 2.791 V/m 2.790 V/m 2.788 V/m 
297 04/17/2010 01:52:16 PM 2.796 V/m 2.794 V/m 2.791 V/m 
298 04/17/2010 01:52:17 PM 2.797 V/m 2.795 V/m 2.793 V/m 
299 04/17/2010 01:52:18 PM 2.799 V/m 2.797 V/m 2.796 V/m 
300 04/17/2010 01:52:19 PM 2.794 V/m 2.792 V/m 2.789 V/m 
301 04/17/2010 01:52:20 PM 2.794 V/m 2.790 V/m 2.788 V/m 
302 04/17/2010 01:52:21 PM 2.797 V/m 2.796 V/m 2.795 V/m 
303 04/17/2010 01:52:22 PM 2.805 V/m 2.802 V/m 2.797 V/m 
304 04/17/2010 01:52:23 PM 2.810 V/m 2.806 V/m 2.803 V/m 
305 04/17/2010 01:52:24 PM 2.811 V/m 2.809 V/m 2.808 V/m 
306 04/17/2010 01:52:25 PM 2.810 V/m 2.808 V/m 2.807 V/m 
307 04/17/2010 01:52:26 PM 2.808 V/m 2.805 V/m 2.803 V/m 
308 04/17/2010 01:52:27 PM 2.805 V/m 2.804 V/m 2.802 V/m 
309 04/17/2010 01:52:28 PM 2.804 V/m 2.803 V/m 2.801 V/m 
310 04/17/2010 01:52:29 PM 2.805 V/m 2.803 V/m 2.802 V/m 
311 04/17/2010 01:52:30 PM 2.805 V/m 2.804 V/m 2.803 V/m 
312 04/17/2010 01:52:31 PM 2.802 V/m 2.801 V/m 2.800 V/m 
313 04/17/2010 01:52:32 PM 2.803 V/m 2.802 V/m 2.800 V/m 
314 04/17/2010 01:52:33 PM 2.802 V/m 2.801 V/m 2.800 V/m 
315 04/17/2010 01:52:34 PM 2.803 V/m 2.802 V/m 2.801 V/m 
316 04/17/2010 01:52:35 PM 2.805 V/m 2.804 V/m 2.802 V/m 
317 04/17/2010 01:52:36 PM 2.807 V/m 2.806 V/m 2.804 V/m 
318 04/17/2010 01:52:37 PM 2.809 V/m 2.806 V/m 2.802 V/m 
319 04/17/2010 01:52:38 PM 2.802 V/m 2.801 V/m 2.799 V/m 
320 04/17/2010 01:52:39 PM 2.802 V/m 2.800 V/m 2.799 V/m 
321 04/17/2010 01:52:40 PM 2.802 V/m 2.799 V/m 2.796 V/m 
322 04/17/2010 01:52:41 PM 2.804 V/m 2.803 V/m 2.801 V/m 
323 04/17/2010 01:52:42 PM 2.803 V/m 2.802 V/m 2.802 V/m 
324 04/17/2010 01:52:43 PM 2.809 V/m 2.805 V/m 2.802 V/m 
325 04/17/2010 01:52:44 PM 2.806 V/m 2.801 V/m 2.799 V/m 
326 04/17/2010 01:52:45 PM 2.799 V/m 2.798 V/m 2.797 V/m 
327 04/17/2010 01:52:46 PM 2.801 V/m 2.799 V/m 2.796 V/m 
328 04/17/2010 01:52:47 PM 2.802 V/m 2.798 V/m 2.796 V/m 
329 04/17/2010 01:52:48 PM 2.803 V/m 2.800 V/m 2.797 V/m 
330 04/17/2010 01:52:49 PM 2.800 V/m 2.797 V/m 2.795 V/m 
331 04/17/2010 01:52:50 PM 2.798 V/m 2.796 V/m 2.794 V/m 
332 04/17/2010 01:52:51 PM 2.791 V/m 2.790 V/m 2.788 V/m 
Tabulka č.5:  Naměřené hodnoty intenzity El. pole  



 - 39 - 

Z průměrné hodnoty je následně zobrazena přímka v grafu přes daný frekvenční rozsah 

sondy. Pro tuto tabulku je to v grafu č.1 žlutá přímka.   

V následujícím grafu č.1 je vidět naměřené hodnoty frekvenčních rozsahů jednotlivých sond 

v porovnání s referenčními úrovněmi intenzit elektrického pole.      
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Graf č.1: Zobrazení naměřených intenzit v bodě č.1 

 

Z toho grafu je patrné, že hodnoty zaznamenané sondou pro magnetické pole překračují 

v celém frekvenčním pásmu referenční hodnoty pro ostatní osoby. Pro zaměstnance leží část 

spektra v bezpečné oblasti.   

 

V následující tabulce č.6  je pro ukázku proveden výběr naměřených hodnot intenzity 

elektrického pole při držení MS v ruce. Tyto hodnoty byly vybrány kolem maximální 

naměřené hodnoty vyobrazené na obrázku č.9. 
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Index Date/Time  Max (E-Field) Avg (E-Field) Min (E-Field) 

244 04/17/2010 01:57:47 PM 44.46 V/m 44.44 V/m 44.42 V/m 
245 04/17/2010 01:57:48 PM 44.38 V/m 44.27 V/m 44.21 V/m 
246 04/17/2010 01:57:49 PM 44.37 V/m 44.34 V/m 44.29 V/m 
247 04/17/2010 01:57:50 PM 44.37 V/m 44.36 V/m 44.34 V/m 
248 04/17/2010 01:57:51 PM 44.39 V/m 43.72 V/m 42.60 V/m 
249 04/17/2010 01:57:52 PM 43.71 V/m 43.47 V/m 43.08 V/m 
250 04/17/2010 01:57:53 PM 44.15 V/m 43.97 V/m 43.74 V/m 
251 04/17/2010 01:57:54 PM 43.22 V/m 42.95 V/m 42.69 V/m 
252 04/17/2010 01:57:55 PM 43.45 V/m 43.17 V/m 42.91 V/m 
253 04/17/2010 01:57:56 PM 43.26 V/m 43.12 V/m 42.88 V/m 
254 04/17/2010 01:57:57 PM 44.63 V/m 43.44 V/m 42.83 V/m 
255 04/17/2010 01:57:58 PM 46.07 V/m 45.82 V/m 45.30 V/m 
256 04/17/2010 01:57:59 PM 46.09 V/m 46.04 V/m 45.95 V/m 
257 04/17/2010 01:58:00 PM 45.95 V/m 45.92 V/m 45.91 V/m 
258 04/17/2010 01:58:01 PM 46.44 V/m 46.30 V/m 46.08 V/m 
259 04/17/2010 01:58:02 PM 46.20 V/m 46.13 V/m 46.10 V/m 
260 04/17/2010 01:58:03 PM 46.10 V/m 46.05 V/m 45.95 V/m 
261 04/17/2010 01:58:04 PM 45.84 V/m 45.44 V/m 44.88 V/m 
262 04/17/2010 01:58:05 PM 44.87 V/m 44.15 V/m 43.27 V/m 
263 04/17/2010 01:58:06 PM 44.17 V/m 43.90 V/m 43.52 V/m 
264 04/17/2010 01:58:07 PM 47.05 V/m 46.25 V/m 44.77 V/m 
265 04/17/2010 01:58:08 PM 46.75 V/m 46.36 V/m 45.82 V/m 
266 04/17/2010 01:58:09 PM 45.59 V/m 44.91 V/m 44.03 V/m 
267 04/17/2010 01:58:10 PM 43.59 V/m 42.90 V/m 42.30 V/m 
268 04/17/2010 01:58:11 PM 43.56 V/m 42.83 V/m 42.24 V/m 
269 04/17/2010 01:58:12 PM 44.06 V/m 43.94 V/m 43.85 V/m 
270 04/17/2010 01:58:13 PM 43.89 V/m 43.42 V/m 43.09 V/m 
271 04/17/2010 01:58:14 PM 43.69 V/m 43.50 V/m 43.18 V/m 
272 04/17/2010 01:58:15 PM 43.79 V/m 43.67 V/m 43.45 V/m 
273 04/17/2010 01:58:16 PM 43.21 V/m 43.07 V/m 42.97 V/m 
274 04/17/2010 01:58:17 PM 43.62 V/m 43.49 V/m 43.25 V/m 
275 04/17/2010 01:58:18 PM 43.62 V/m 43.58 V/m 43.51 V/m 
276 04/17/2010 01:58:19 PM 43.62 V/m 43.58 V/m 43.55 V/m 
277 04/17/2010 01:58:20 PM 43.76 V/m 43.69 V/m 43.56 V/m 
278 04/17/2010 01:58:21 PM 43.57 V/m 43.52 V/m 43.46 V/m 
279 04/17/2010 01:58:22 PM 43.79 V/m 43.72 V/m 43.60 V/m 
280 04/17/2010 01:58:23 PM 43.77 V/m 43.73 V/m 43.71 V/m 
281 04/17/2010 01:58:24 PM 43.81 V/m 43.77 V/m 43.71 V/m 
282 04/17/2010 01:58:25 PM 43.75 V/m 43.65 V/m 43.59 V/m 
283 04/17/2010 01:58:26 PM 44.72 V/m 43.86 V/m 43.53 V/m 
284 04/17/2010 01:58:27 PM 45.75 V/m 45.60 V/m 45.41 V/m 
285 04/17/2010 01:58:28 PM 45.82 V/m 45.66 V/m 45.51 V/m 
286 04/17/2010 01:58:29 PM 45.43 V/m 44.77 V/m 43.95 V/m 
287 04/17/2010 01:58:30 PM 43.57 V/m 43.31 V/m 43.18 V/m 
288 04/17/2010 01:58:31 PM 44.50 V/m 44.05 V/m 43.43 V/m 
289 04/17/2010 01:58:32 PM 45.01 V/m 44.89 V/m 44.67 V/m 
290 04/17/2010 01:58:33 PM 44.85 V/m 44.74 V/m 44.51 V/m 
291 04/17/2010 01:58:34 PM 44.27 V/m 44.00 V/m 43.84 V/m 
Tabulka č.6:  Naměřené hodnoty intenzity El. pole při držení MS v ruce 
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Z průměrné hodnoty je následně zobrazena přímka v grafu přes daný frekvenční rozsah 

sondy. Pro tuto tabulku je to v grafu č.2 žlutá přímka.   

Na dalším grafu č.2 je porovnání referenčních úrovní s naměřenými  intenzitami s držením 

měřící soustavy v ruce. 
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Graf č.2: Zobrazení naměřených intenzit v bodě č.1 při držení MS 

 

Z tohoto grafu je vidět, že naměřené hodnoty jsou vyšší než v předešlém případě. Hodnota 

intenzity elektrického pole zaznamenána HF sondou je v celém kmitočtovém pásmu 

překročena a je přibližně o 1400 V / m vyšší, než v předešlém případě.  Také hodnota EF 

sondy vzrostla a pro určité frekvence přesahuje referenční úroveň pro ostatní osoby. 

 

Následující obrázek č.8 zobrazuje kolísání hodnot měřené intenzity po dobu měření. 

Doplňujícím modrým osovým křížem je zvýrazněna maximální hodnota. 
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Obrázek č.8:  Časový průběh naměřené intenzity  

 

Pro porovnání průběhu ovlivnění lidským tělem je vložen následující obrázek č.9. 

 

 

Obrázek č.9:  Časový průběh naměřené intenzity při držení MS 
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Z těchto dvou obrázků je patrna měnící se hodnota pole a také jaký vliv má lidské tělo na 

měřené hodnoty. V druhém obrázku jsou velké výkyvy tvořeny nejen samotnou měřenou 

intenzitou, ale značný vliv mají i malé pohyby těla.   

 

Následující dva obrázky č.10 a č.11 jsou vloženy pro úplný obraz o hodnotách v měřícím 

bodě č 1. Tyto obrázky jsou pro průběh zaznamenaný HF sondou. 

 

 

Obrázek č.10:  Časový průběh naměřené intenzity  
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Obrázek č.11:  Časový průběh naměřené intenzity při držení MS 

 

 

Měřící bod č.2 

Kolem tohoto bodu se nachází jenom louka, není ničím výjimečný. Následující graf č. 3 

zobrazuje naměřené hodnoty frekvenčních rozsahů jednotlivých sond v porovnání 

s referenčními úrovněmi intenzit elektrického pole. Hodnoty intenzity magnetického pole 

naměřené s použitím stativu jsou obsaženy v příloze č. 2 této práce. 
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Graf č.3:  Zobrazení naměřených intenzit v bodě č.3 

 

Tento graf je zobrazením hodnot  podobný, jako předchozí graf č.1, jen s malým navýšením 

naměřených hodnot. Obdobně jej můžeme vyhodnotit. Hodnoty zaznamenané sondou pro 

magnetické pole překračují v celém frekvenčním pásmu referenční hodnoty pro ostatní osoby. 

Pro zaměstnance leží část spektra v bezpečné oblasti.   

Na následujícím grafu č.4 je porovnání referenčních úrovní s naměřenými  intenzitami 

s držením měřící soustavy v ruce. 
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 Graf č.4:  Zobrazení naměřených intenzit v bodě č.2 při držení MS    
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I tento graf vypadá obdobně jako graf č.3, jen s malým rozdílem v navýšení naměřených 

hodnot. Hodnota 1684  V/m je velice vysoká, s porovnáním s referenční úrovní.   

Časové průběhy jsou rovněž obdobné. 

 

 

Měřící bod č.3 

V tomto bodě jsme na pozemku u rodinného domu. Z obrázku č.12 je vidět stínění 

hospodářskou budovou a stromy. 

 

 

Obrázek č.12:  Pohled z měřícího bodu č.3 
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Z tohoto pohledu je vidět, že  zastínění vedení není celkové. I přes toto zastínění jsou 

naměřené intenzity hluboko pod referenční úrovní pro obě skupiny.   

 

 

Měřící bod č.4 

Tento bod je na zahradě u rodinného domu. Jeho umístění vyšlo kousek za ovocný strom. 

Tento strom plně nezastiňuje výhled na vedení, což je vidět z obrázku č.13.  

 

 

Obrázek č.13:  Pohled na měřící bod č.4 

 

Hodnoty intenzit obou polí byly v tomto měřícím bodě byly také velice nízké. Žádná 

referenční úroveň nebyla překročena.  

 

 

7.3 Diskuze 

Měření bylo provedeno za účelem poznání, zda se v okolí rozvodů napětí vyskytuje 

neionizující záření jiných frekvencí, než na převládajícím kmitočtu 50 Hz. a také zjištění 
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případných možných negativních účinků, které by se zde mohly objevit.  Po provedených 

měřeních byl závěr takový, že se u těchto vedení vyskytuje neionizující záření jiné než 

předpokládané frekvence. Tento fakt byl doložen výsledky měření výše.  

 

Výsledky měření značně ovlivňují klimatické podmínky zvláště pak vlhkost prostředí.  

 

K problematice zda mohou nastat nepříznivé účinky na zdraví byla měření provedena 

záměrně na hranici  ochranného pásma. Pro měřící body čísel 1 a 2 byla překročena referenční 

úroveň pro intenzity zkoumaných polí. Z tohoto důvodu bych doporučil bližší zkoumání a 

provedení měření pomocí přístroje, jež dokáže objasnit přesnou naměřenou frekvenci 

(spektrální analyzátor, osciloskop,..) a následné porovnání s legislativou. Takové měření by 

mohlo pomoci také k objasnění, kde se mnou naměřené neionizující záření na tomto rozvodu 

vyskytlo. 

  

 

 

 

8 Měření při 50 Hz 

 

Měření intenzit elektrických a magnetických polí  vzniklých při síťovém kmitočtu 50 Hz byla 

provedena již mnohokrát. Pro ukázku jsou přiloženy naměřené hodnoty[21] těchto polí pro 

různé úrovně napětí. A následně provedeno porovnání s platnou legislativou. 

 

Naměřené hodnoty pro magnetické pole jsou uvedeny v následující tabulce č.7. 

   

 Magnetické pole [µT] 

Vedení o uprostřed pod krajní na okraji Bmax 

napětí vedení fází och. pásma [µT] 

22 kV 0,16 0,12 0,08 0,16 

110 kV 2,10 2,10 0,85 2,10 

400 kV 2,40 2,80 0,60 2,80 
Tabulka č.7:  Hodnoty magnetického pole  
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Výsledky měření elektrických polí 

elektrická pole v okolí zařízení vysokého napětí je dostupnou technikou  neměřitelné  - byly 

pod úrovní 0,1kV/m, což je citlivost použitého přístroje 

 

elektrická pole v okolí zařízení velmi vysokého napětí dosahuje intenzit  

 

- 0,5 - 1,3 kV/m u zařízení 110 kV 

 

- 0,5 -  3,2 kV/m u zařízení 400 kV, 

 

Pro porovnání použijeme referenční hodnoty, uvedené v tabulce č.8, převzaté z nařízení vlády 

číslo 1 / 2008 Sb. 

 

referenční hodnoty elektrickou indukci magnetické pole 

při 50 Hz pro  [kV/m]  [µT] 

zaměstnance 10 500 

ostatní osoby 5 100 
Tabulka č.8: Výběr referenčních hodnot pro 50 Hz dle n.v 1 / 2008 Sb. 

 

Hodnoty magnetického pole, které byly změřeny, dosahují hodnot desítek nanotesla (což je v 

podstatě šumové pole pozadí) až jednotek mikrotesla (u vedení o napětí 110 kV a vyšším). 

Jsou to hodnoty velice nízké. Lze předpokládat, že v případě maximálního zatížení vedení, 

což bývá většinou v zimě, budou hodnoty magnetické indukce přibližně dvoj- až trojnásobné. 

I to však jsou hodnoty ležící hluboce pod prahem případných zdravotních projevů a které 

naplňují povolené úrovně. 

 

Při porovnání hodnot elektrického pole s referenčními hodnotami dojdeme k závěru, že 

hodnoty nedosahují ani 30% povolených intenzit podle uvedených a cca 10% na hranici 

ochranného pásma. Tyto hodnoty nejsou závislé na zatížení konkrétního vedení.[21] 
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9 Závěr 

 

V letech 2006 a 2007 provedl SZÚ Praha měření v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v 

okolí trvalého bydliště dětí nemocných akutní formou leukémie. Pro porovnání byly zvoleny 

podmínky zdravých dětí stejného věku a pohlaví a ze stejného regionu. Měření probíhalo u 

dětí žijících jak ve městě v panelákové zástavbě, tak i u dětí žijících na vesnici v rodinném 

domku. Předběžné výsledky neprokázaly vztah mezi výskytem leukémie a intenzitami 

nízkofrekvenčního magnetického pole. Průměrné naměřené hodnoty magnetického pole se 

pohybovaly hluboko pod povolenými referenčními hodnotami.[22] 

 

Také v ČR  se projektují bezdrátové domácnosti, do kterých je umísťována veškerá možná 

elektronika pro pohodlí člověka. V Německu stavební biologové přišli na to, že se v takových 

domech nedá spát a už při projektování respektují velmi přísné limity pro místnosti na spaní. 

U nás se tento postoj začíná pomalu uplatňovat. 

 

Zajímavostí zůstává fakt, že 10 V/m je odolnost elektronických přístrojů, která nesmí být 

překročena v průmyslových podnicích, aby nedošlo k rušení, poruchám nebo k haváriím. Pro 

domácnosti platí pro přístroje hodnota 3 V/m, ale člověk (podle dnes platného vládního 

nařízení č. 1 / 2008 Sb.) musí vydržet mnohonásobně vyšší hodnotu. Odolnost osob (oproti 

elektronickým zařízením) na EMP je podle hygieniků mnohonásobná.[19] 

 

Frekvence, které nás obklopují se dají zjistit v plánu přidělených kmitočtových pásem. Tato 

informace je užitečná, pokud by si chtěl někdo zkusit zjistit, kterým frekvencím je vystaven a 

komu tyto frekvence připadají. Takovýto údaj může být užitečný i k zvážení toho, zda se 

používané frekvence neovlivňují a zda koncový účinek není pozměněn. K tomuto faktu 

přihlíží i způsob vyhodnocování intenzit polí doplňujícím výpočtem. 

 

Ve zdravotnictví a převážně pak v elektroléčbě se dnes běžně používá VF 

elektromagnetoterapie, diatermie a využívá se jak tepelných, tak i netepelných účinků. Lékaři 

však musí pro každého pacienta přesně nastavit expoziční doby, dávky záření, režim pulzní 

nebo kontinuální a zvažují se ještě kontraindikace tak, aby se dostavil požadovaný léčebný 

efekt a nedošlo k poškození zdraví. Důležitým faktorem, ke kterému přihlíží, je i že každý 

pacient má jiný práh citlivosti na EMP a vůbec na elektroléčbu. Po zvážení tohoto přístupu 

nejsem zcela přesvědčen, zda je dobrým krokem pro veškerou populaci v Evropě stanovit 
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jeden limit, aniž by byly brány v úvahu ostatní faktory (diabetici, poruchy srdečního rytmu, 

gravidita, juvenilní diabetes mellitus, TBC, dále komunita senzitivních jedinců, děti, staří 

občané, osoby s kardiostimulátory, ...). 

 

Ve světě se objevují názory, že stanovené INCRIP limity jsou příliš vysoké. Odůvodnění 

nalézají v ve studiích a dlouholetých výzkumech a pracích. Onu skutečnost podporuje i to, že 

jsou státy, které nepřistoupily na doporučení rady Evropy . A co se týče globálního přístupu, 

nemají s tím vážnější problémy. V naší republice platily také přísnější limity, založené na 

výzkumech našich vědců a s jejich dodržováním nebyl problém. 

 

Rovněž se objevují a stále se asi objevovat budou názory různých odborníků, kteří tvrdí, že 

škodlivost prokázali, či se k tomuto důkazu blíží. Po těchto a mnoha dalších výzkumných 

pracích, vědeckých bádáních, reakcích médií a obyvatel, přetrvává stále oficiální vyjádření 

WHO a našich zákonodárných orgánů k této problematice přibližně takto: Teplo a indukované 

proudy zůstaly jedinými faktory, kterými elektromagnetické pole může poškodit zdraví.[20]  

 

Určitě by se také nemělo zapomínat na to, že procesy v lidském těle jsou zprostředkovávány 

elektrochemickými procesy a člověk a jeho nervová zakončení jsou citlivá na změny 

elektrických a magnetických polí. Takovéto podráždění může být umocněno i jinými vlivy 

životního prostředí.  

 

Cílem práce bylo měření a zhodnocení neionizujícího záření v okolí rozvodů vysokého napětí. 

Výsledky byly posupně probrány v předchozích kapitolách. Z jejich shrnutí a vyhodnocení 

v souladu splatnými právními předpisy vyplývá, že u naměřených hodnot při frekvenci 50 Hz 

jsou referenční úrovně dle platné legislativy dodrženy. Prováděná měření proběhla na 

frekvenčním pásmu vyšším, než 50 Hz a získané výsledky potvrzují, že v okolí rozvodů VN 

se vyskytuje také neionizující záření o jiné frekvenci (vlnové délce) a je nutno přihlížet 

k předpokladu, že pro tyto hodnoty mohou být stanovené limity překročeny a může tak 

docházet i k nepříznivému působení na organizmus osob, které se v těchto prostorách trvale 

nebo občasně pohybují.   Pro potvrzení tohoto předpokladu je potřeba provést další měření 

v reálných podmínkách v okolí rozvodů VN. 
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