
 

Akční plán pro minimalizaci elektromagnetického záření 
více tipů & triků a nejnovější informace v češtině na http://EMFsmog.cz 

 
mobilní telefon/tablet: 

• dětem do 14 let půjčujte mobilní telefon či tablet s vypnutým WiFi a pokud má 
vlastní připojení přes SIM kartu (tablet), pak i s vypnutými daty, ještě lépe přepnutý 
do leteckého režimu, pokud telefon/tablet vlastní, pak platí totéž - raději dětem kupte 
nějakou kvalitní off-line hru, než aby trávily několik hodin denně hraním online her, 
které vyžadují trvalé připojení 

• instruujte děti, ať pro volání, poslechu hudby, sledování videa používají drátová 
sluchátka a nepřikládají si tak telefon při volání k hlavě; bezdrátová sluchátka 
nejsou řešením - permanentní vyzařování Bluetooth (2,4GHz) do hlavy v místě 
tenčím, než je tloušťka lebky na spáncích (uši) je horší, než puštění telefonu “na 
hlasito” (pokud to situace dovolí) či krátkodobý telefonát s přiložením telefonu k 
hlavě 

• poučte děti, ať nenosí telefon přímo na těle (kapsy u kalhot či náprsní kapsy) - 
ideální je nosit telefon co nejdále od těla, ve školním batohu (spousta z nich má na 
telefon samostatnou kapsu včetně vodícího otvoru na protažení sluchátek) či v tašce 
přes rameno 

• v místech se slabým signálem raději sami (ani Vaše děti) netelefonujte a raději 
vyhledejte volný prostor s lepším signálem - telefony v okamžiku nižšího signálu 
zvýší automaticky výkon přijímací antény a vyzařují více 

• pokud hodláte učinit delší telefonát, zvolte raději pevnou linku, pokud jí máte 
k dispozici 

• snažte se nepoužívat mobilní telefon se zapnutým příjmem, pokud jste v pohybu 
(auto, veřejná doprava, pěší pohyb v husté zástavbě) – telefon neustále komunikuje 
s okolními základnovými stanicemi a „dohaduje“ se s nimi, která je nejbližší a na 
kterou se má tím pádem připojit 

  
WiFi: 

• pokud máte možnost, zamyslete se nad rozvodem ethernetových kabelů do míst, 
kde se připojujete s počítačem/notebookem 

• méně bezpečnou, ale stále lepší, než je WiFi připojení je připojení přes elektrickou 
síť - funguje spolehlivě na stejném elektrickém obvodu, kdy ethernetovým kabelem 
vedete připojení internetu do jednoho zařízení připojeného do zásuvky v místě Vašeho 
routeru a následně pak druhým ethernetovým kabelem v místě umístnění Vašeho 
počítače/notebooku - zařízení označované jako “powerline” koupíte ve většině 
internetových obchodů s elektronikou - více zde 



• není-li možný rozvod internetu ani ethernetem, ani přes elektrickou síť (např. pokud 
máte router připojený na jiném elektrickém okruhu, než Váš počítač/notebook) a WiFi 
musíte použít, zapínejte WiFi funkci jen v okamžiku, kdy připojení skutečně 
potřebujete - to je možné: 

o manuálně u routerů, které mají samostatné tlačítko pro WiFi 
o přes online rozhraní routeru - moderní routery umožňují online nastavit i 

přesný čas, kdy se WiFi zapne a kdy zase vypne 
o investicí do programovatelné zásuvky (+/- 100Kč investice), která v určenou 

hodinu vypne celý router včetně WiFi a v jinou hodinu jej zase zapne 
o čistě manuální metoda - pamatujte na to vypnout router před spánkem - pokud 

jej ráno zapomenete zapnout, zjistíte to hned, jak přijdete k počítači… 
• pokud vyřešíte WiFi u Vás a doma vidíte na počítači/telefonu sousedovic WiFi, 

zkuste si s ním promluvit, celou problematiku mu v krátkosti vysvětlit a požádat ho 
alespoň o vypínání routeru přes noc, kdy i on spí - možná Vám poděkuje 

  
základnová stanice (GSM/3G/LTE): 

• máte-li na nějakou takovou přímý výhled z okna či najdete nějakou v nejbližším 
okolí (koukněte na mapu základnových stanic a najdete si vysílače poblíže Vašeho 
bydliště či pracoviště), nechejte si přeměřit zátěž v místech, kde trávíte svůj čas - 
naměříte-li hodnoty nad ty doporučené, stěžujte si u SZÚ (Státní zdravotní ústav) - 
nové doporučení umístnění základnových stanic je mimochodem minimálně 500 
metrů od škol, nemocnic a hustě osídlených lokalit (Váš domov) - více zde 

• pokud stížnost nepomůže (máme k dispozici desítky důkazů, že SZÚ na stížnosti 
jednotlivců vůbec nereaguje či Vaše možné problémy označí za “psychosomatický” 
problém), zvažte, zda neinvestovat do EMF-blokujících nátěrů a/nebo EMF-
blokujících folií do oken 

  
ostatní: 

• cokoliv využívající WiFi či Bluetooth připojení - zvažte prosím, zda skutečně 
podobné zařízení potřebujete; pokud uvažujete o koupi, zjistěte si, zda neexistuje 
varianta bez připojení na internet či s LAN (ethernet) propojením 

• speciální upozornění - bezdrátové chůvičky a DECT telefony (bezdrátové telefony 
pro pevnou linku) patří mezi zařízení vyzařující vysoké dávky radiace - u telefonů pro 
pevnou linku volte ty se sluchátkem na šňůře nebo alespoň ty označené jako ECO-
DECT (značka Siemens Gigaset), bezdrátové chůvičky, Bluetooth dudlíky, Bluetooth 
plenky a další bezdrátová zařízení, které by měly mít Vaše děti poblíž těla - prosím 
ne.. 

 

Příloha k článku „WiFi a zdraví našich dětí. Jakpak se to rýmuje? Část II.“  

 


