
 
 
 
Asi již víte, že mobilní síť páté generace (5G): 
 

• umožní až 100-násobně rychlejší přenosy dat 
• automatizaci/robotizaci některých výrobních procesů 
• zrychlí vývoj autonomních vozidel 
• umožní propojení všech „chytrých“ zařízení do jedné, globální sítě 

 
 
Věděli jste ale, že*: 
 

• bezpečnostní (zdravotní) limity RF-EMF jsou založeny na výzkumech z 60. 
let minulého století (tzv. termická hypotéza hlásající, že RF-EMF může při 
určité vlnové délce a intenzitě způsobit zahřátí tkáně) a nezměnily se od 
roku 1999 (v tomto roce se doporučení zvýšilo z 6V/m na 61V/m)? 

• mobilní telefony se testují na figuríně odpovídající 180cm vysokému, 
90kg vážícímu muži a pokud za 6 minut (předpokládaná doba 
jednorázového použití mobilního telefonu) nepřekročí limity vyzařování, 
je telefon schválen pro prodej a to bez ohledu na to, že děti a dospívající 
mají podstatně tenčí lebeční stěnu (absorbují přibližně dvojnásobek 
záření oproti dospělým) a průměrná denní doba používání mobilních 
telefonů v roce 2019 byla 3,5 hodin denně? 

• RF-EMF bylo již v roce 2011 zařazenoIARC mezi karcinogeny skupiny 2B 
(možný karcinogen) a od té doby vniklo několik petic s tisícovkami 
podpisů lékařů a vědců žádajících posunutí RF-EMF do kategorie 2A 
(pravděpodobný karcinogen) či přímo do kategorie 1 (známý 
karcinogen)? 

• existují stovky studií jasně prokazující biologické (ne-termické efekty) 
RF-EMF (nejenom vyzařované mobilními telefony, anténami mobilního 
signálu, ale WiFi či Bluetooth), od poškození DNA, přes insomnii, některé 
typy rakoviny, snížení plodnosti či narušení hormonálního systému a že 
všechny ukazují na sice nízkoúrovňové (v rámci limitů), ale dlouhodobé 
(bez možnosti „úniku“) a kumulativní účinky RF-EMF? 

• dle nové studie z 2019 je doporučeno umísťovat základnové stanice 
minimálně 500 metrů od škol, veřejných institucí a obytných budov? 



• již stávající úroveň radiace je jedním z faktorů, který stojí za hromadným 
úbytkem včelstva, dalšího hmyzu a ptactva a že tzv. polinátoři (včely, 
další hmyz a některé čeledi ptáků, které opylují rostliny) stojí za 35% 
rostlinné produkce pro výživu lidstva a tak se bez nich neobejdeme?  

• i když ČTÚ prozatím vypsalo výběrové řízení na 5G pro pásma 700MHz 
(frekvence uvolněné po DVB-T) a 3,7GHz, oznámilo i očekávané uvolnění 
pásma na 26GHz a že už jen při použití pásma 700MHz a 3,7GHz pro 
mobilní komunikace se záření 1,5x znásobí? 

• tzv. milimetrové vlny (26GHz pro ČR) byly doposud testovány jen v rámci 
ozbrojených složek jako zbraň pro rozhánění demonstrantů a neexistuje 
jediná studie o jejich zdravotní nezávadnosti? 

• milimetrové vlny (26GHz pro ČR) mají velmi krátký dosah a pro pokrytí 
jejich signálem je nutné v městských zástavbách instalovat antény 
v hustotě cca 100 až 150 metrůod sebe a jejím uvedením se počet antén 
zhruba zdesetinásobí? 

• po prvním krátkém testu 5G v Kolíně (2019) dojde k dalším, 
dlouhodobým testům v Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, 
Jeseníku a Bílině (2020)?  

• stovky měst a větších územních celků (např. Brusel, Bad Weissee, více 
jak 126 měst v Itálii, atd.) po celém světě se proti plánům vlád postavilo a 
lokálními vyhláškami či zákony instalaci 5G na jejich území zablokovalo? 

 
Legenda: 
RF-EMF radiofrekvenční elektromagnetické záření 
IARC  Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny 
ČTÚ  Český telekomunikační úřad 
*              důkazy o tvrzeních výše najdete na http://emfsmog.cz/fakta 
 

 
Více informací získáte ze záznamu přednášky „EMFsmog.cz: Jeseník 8.2.2020“ dostupné na 

https://youtu.be/Vbta9JyfYhA. 
 
 

Nenechme si v zájmu několika málo korporací ruinovat zdraví nás i všeho živého na Zemi a 
na základě předběžné opatrnosti žádejme pozastavení spuštění 5G a to do až doby jasného 

prokázání zdravotní nezávadnosti! 
 
 

 
 

http://emfsmog.cz 
jsme i na Facebooku, Twitteru a YouTube 

 
 

“5G je tím největším experimentem v historii lidstva, kdy budeme všichni pokusnými králíky.” Martin L. Pall 


