
 38 

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) 
Vol. 16, 1(2008): 38–46 ISSN 1335-0285 
 
 
HODNOTENIE INTENZITY ELEKTROMAGNETICKÉHO 

POĽA V ZÁHRADKASKEJ OSADE DIELNI ČNÁ – 
RUŽOMBEROK  

 
 Martina Koóšová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej 

ekológie Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; email: koosova@fns.uniba.sk 
 

Abstract:  Assessment of electromagnetic field intensity in small garden settlement 
Dielničná – Ružomberok. Electroenergetic line constructions go through inhabitants 
used places in particular case directly above villages or part of town agglomeration. 
These energetic constructions could be perceived from two points of view, on one side 
as a construction and on the other side as a source of electromagnetic field in 
landscape. This contribution investigates assessment of electromagnetic field intensity 
in small garden settlement Dielničná in town residential area of Ružomberok.     
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ÚVOD 

 

Na líniové elektroenergetické stavby je potrebné pozerať z dvoch rôznych 
uhlov pohľadu. Na jednej strane tieto objekty vnímame ako samostatnú stavbu a 
na strane druhej je elektrické vedenie súčasne zdrojom elektromagnetického 
smogu v krajine. Elektromagnetické pole ako fyzikálny faktor životného 
prostredia, je sprievodný fyzikálny jav, ktorý vzniká pri prenose elektrickej 
energie. Zaraďujeme ho medzi antropogénne stresové faktory životného 
prostredia.  

Elektromagnetické pole je zložené z dvoch polí: elektrického, ktoré je 
podmienené existenciou napätia a magnetického, ktoré je podmienené 
existenciou elektrického prúdu prechádzajúceho vodičmi (Pandula et al., 2002). 
Šírenie elektromagnetického poľa od miesta k miestu má vlnový charakter 
(sínusový priebeh), je spojené s prenosom energie a je definované niekoľkými 
fyzikálnymi veličinami (Marha et al., 1968).  

Ľudia žijú, bývajú a pracujú v blízkosti nadzemných elektrických vedení 
veľmi vysokého napätia. Preto musí byť zabezpečené, aby neboli vystavení 
elektromagnetickým poliam, ktoré by mohli poškodiť ich zdravie. 

Účelom merania bolo zistiť intenzitu elektromagnetického poľa 
vyžarovanú  elektrickým vedením veľmi vysokého napätia v danom mieste 
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a tieto hodnoty porovnať s najvyšším prípustnými hodnotami pre expozíciu 
obyvateľstva podľa  Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zdroje elektromagnetic-
kého žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v 
životnom prostredí. Skúmaným zariadením bolo 2x400 kV vedenie „V494 
Sučany – Liptovská Mara/V 406 Varín – Liptovská Mara v priestore pod 
rozpätím podperných bodov č. 135-134 a 131-132 v záhradkárskej osade 
Dielničná v intraviláne mesta Ružomberok.  

 
Problematika ochranných pásiem elektrických vedení  

Elektrické vedenia podľa Fecka (1978) a Vargu et al. (1977) triedime 
z hľadiska viacerých kritérií:  

• podľa významu v elektrizačnej sústave 
• podľa uloženia vodičov a vyhotovenia izolácie 
• podľa počtu vedení na jednej podpere 
• podľa napätia.  

V závislosti od napätia je podľa Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o 
energetike definované aj ochranné pásmo elektrického vedenia. Ochranné 
pásma sa zriaďujú na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy. Je to priestor v 
bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na 
zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany 
života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách 
vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 
vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí nad 400 kV 35 metrov.  

V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod 
elektrickým vedením je zakázané:  

• zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a používať osobitne ťažké 
mechanizmy 

• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m 
• vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo 

vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia 
možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu 
poškodiť vodiče vzdušného vedenia 

• uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
• vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku 
• vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a 

spoľahlivosť prevádzky sústavy 
• vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického 

vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické 
vedenie, spoľahlivosť a  bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k 
elektrickému vedeniu. 

Napriek ustanoveniam Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. existujú špecifické 
lokality, ktoré sú v rozpore s týmto zákonom, a tak je tomu i v danom 
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modelovom území. V priestore pod vedením veľmi vysokého napätia sa 
nachádza záhradkárska osada, v ktorej sú postavené záhradné domčeky, 
pestované záhradkárske plodiny, ovocné dreviny. Ide o lokalitu, v ktorej 
je zvýšený pohyb záhradkárov a obyvateľstva okolitého sídliska. 

 
Lokalizácia záujmového územia 

Na pravom brehu rieky Revúca, pri cestnej komunikácii E77, približne 1,8 
km severozápadne od obce Ludrová, sa  spájajú  dve 400 kV vedenia: V 494 
Sučany – Liptovská Mara a  V 406 Varín – Liptovská Mara. V tomto 
mieste vytvárajú dvojpoťah osadený na stožiaroch typu Donau. Vedenie 
následne pokračuje v smere severozápad a vo svojom koridore pretína  
záhradkársku osadu Dielničná. Záhradkárska osada Dielničná, predstavujúca 
záujmové územie, sa nachádza v juhozápadnej časti mesta Ružomberok 
približne 100 m od sídliska Baničné. Ide o pozemok, ktorý bol v roku 1982 
predmetom uzavretia zmluvy o dočasnom užívaní pozemku medzi JRD „29. 
augusta“ (Liptovská Osada) a Slovenským zväzom záhradkárov (SZZ) – 
Záhradkárska osada (ZO) „Dielničná“. Uzavretiu zmluvy predchádzalo 
Udelenie súhlasu na dočasné užívanie pozemkov, ktoré vydal Okresný národný 
výbor v Liptovskom Mikuláši, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného 
hospodárstva dňa 17.12.1981. Časť pozemku o výmere 1,5462 ha bola 
ponechaná na poľnohospodárske využitie SZZ – ZO „Dielničná (OPÚ RK, 
2008). Je potrebné podotknúť, že v roku 1981, kedy bolo vydané rozhodnutie 
o dočasnom využívaní pozemku SZZ pre poľnohospodárske účely, energetická 
legislatíva neupravovala skutočnosti súvisiace s ochranými pásmami 
elektrického vedenia tak, ako ich poznáme v súčasnosti. 

 
METODIKA  

  

Elektromagnetické pole 2x400 kV vedenia „V494/406“ bolo merané 
v priestore pod rozpätím podperných bodov č. 135-134 pre vedenie „V494 
Sučany – Liptovská Mara“  a pod rozpätím podperných bodov č. 131-132 pre 
vedenie „V406 Varín – Liptovská Mara“. 

Rozpätie uvedených podperných bodov v skúmanom úseku je 201 m. 
Elektromagnetické pole vedenia V406 bolo merané v dĺžke 125 m a  vedenia 
V494 v dĺžke 85 m. Dôvodom pre rozdielne dĺžky merania v priestore pod 
jednotlivými vedeniami je pôdorys záhradkárskej osady. 

Postup hľadania maxima expozičnej úrovne v skúmanej oblasti prebiehal 
meraním elektromagnetického poľa pozdĺž vedenia v pravidelných intervaloch 
5 metrov. Na meranie elektromagnetického poľa bol použitý prístroj EFA 300 
od výrobcu Narda Safety Test Solutions pre frekvenčný rozsah 5 Hz – 32 kHz. 
Ďalšie parametre prístroja sú uvedené v tabuľke 1. Na meranie teploty a 
vlhkosti bol použitý merací prístroj D3121 COMET 08 910 202 s dátumom 
kalibrácie 4.9.2008 s platnosťou kalibrácie do roku 2013. 
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Pri meraní elektrického poľa bolo potrebné dodržiavať niektoré zásady, 
aby mali výsledky a namerané hodnoty výpovednú hodnotu. Vzdialenosť medzi 
prístrojom a operátorom bola najmenej 1,5 m, aby sa predišlo rušeniu meraného 
poľa. Počas merania bolo použité optické vlákno na prenos dát zosnímaných 
sondou a použitie nevodivého stojana.  

Meranie elektrického poľa prebiehalo vo výške 1,8 m a úroveň magnetic-
kého poľa vo vyšetrovanej oblasti 1 m nad zemou pri frekvencii 50 Hz. Počas 
merania elektrického poľa boli zaznamenávané aj teplota a vlhkosť, pretože 
tieto ukazovatele významne ovplyvňujú intenzitu elektromagnetického poľa. 

 

Tab. 1: Použitý merací prístroj na meranie elektromagnetického poľa 
 

Typ 
Frekvenčný 

rozsah 
Opis 

Dátum 
kalibrácie 

Platnosť 
kalibrácie 

EFA 300 
V závislosti od 

pripojenej 
sondy 

Analyzátor 
elektromagnetického 

poľa 

2.12. 
2004 

1.12. 
2009 

BN 
2245/90.31 

5 Hz – 32 kHz 
Sonda elektrického 

poľa 
2.12. 
2004 

1.12. 
2009 

BN 
2245/90.10 

5 Hz – 32 kHz 
Sonda magnetického 

poľa 
22.11. 
2004 

28.11. 
2009 

(Zdroj: VÚJE, a.s., 2008) 
 

 
VÝSLEDKY 

 

Nakoľko na intenzitu elektromagnetického poľa vplýva vonkajšia teplopta 
a vlhkosť vzduchu, boli tieto veličiny sledované. Zistené hodnoty reprezentujú 
údaje v tabuľke 2. 

Počas merania elektromagnetického poľa bol tiež zaznamenávaný 
prevádzkový stav vedenia, prostredníctvom napätia a prúdu (tab. 3).  

 

Tab. 2: Teplota a vlhkosť vzduchu počas skúšky na objektoch vedení V494 a V406 
 

Začiatok a koniec 
merania 

Čas Teplota vzduchu Vlhkosť vzduchu 

18.10.2008 
900 -1630 

900 10,1 °C 44,3 % 

1100 9,3 °C 61,7 % 

1300 20,9 °C 29,2 % 

1500 11,5 °C 55,4 % 

1630 10,3 °C 58,0 % 
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Tab. 3: Prevádzkový stav vedenia na objektoch vedení V494 a V406 
 

Meraný objekt Čas merania Napätie (kV) Prúd (A) 

Vedenie V494 
900 U1= U2= U3= 413 I1= I2= I3= 86 

1300 U1= U2= U3 = 415 I1= I2= I3 = 90 

Vedenie V406 
900 U1= U2= U3= 414 I1= I2= I3= 153 

1300 U1= U2= U3 = 416 I1= I2= I3 = 160 

 
 

Elektrické a magnetické pole, v priestore pod vedením V 494/406, ktorý je 
verejne prístupným miestom, bolo vyhodnocované voči akčným hodnotám 
expozície pre elektrické a magnetické polia podľa Vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o 
požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície 
obyvateľov elektromagnetickému žiareniu v životnom prostredí. 

Vyhodnotenie nameraných hodnôt intenzity elektromagnetického poľa 
vedenia V494 je nasledovné: 

• elektrické pole: maximálna úroveň intenzity elektrického poľa pri 
frekvencii 50 Hz v skúšaných miestach bola 1856,8 V/m, akčná hodnota 
je 5000 V/m 

• magnetické pole: maximálna úroveň intenzity magnetického poľa pri 
frekvencii 50 Hz v skúšaných miestach bola 3,1334 µT, akčná hodnota je 
100 µT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1:  Priebeh intenzity elektrického poľa vedenia V494 pod rozpätím podperných 

bodov č. 135-134 
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Obr. 2:  Priebeh intenzity magnetického poľa vedenia V494 pod rozpätím podperných 
bodov č. 135-134 

 

Vyhodnotenie nameraných hodnôt intenzity elektromagnetického poľa 
vedenia V406 je nasledovné: 

• elektrické pole: maximálna úroveň intenzity elektrického poľa pri 
frekvencii 50 Hz v skúšaných miestach bola 2019,6 V/m, akčná hodnota 
je 5000 V/m 

• magnetické pole: maximálna úroveň intenzity magnetického poľa pri 
frekvencii 50 Hz v skúšaných miestach bola 2,323 µT, akčná hodnota je 
100 µT. 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3: Priebeh intenzity elektrického poľa vedenia V406 pod rozpätím podperných 
bodov č. 131-132 

µT 
(mikro Tesla) 
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Obr. 4:  Priebeh intenzity magnetického poľa vedenia V 406 pod rozpätím podperných 

bodov č. 131-132 

 

V priestore skúšaného zariadenia pre definovaný prevádzkový stav, 
v jednotlivých meracích bodoch  nebola  prekročená akčná hodnota intenzity 
elektrického poľa stanovená Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR.  

 
DISKUSIA 

 

Cieľom merania elektromagnetického poľa vedenia bolo zistiť maximum 
expozičnej úrovne v sledovanej oblasti. Intenzita elektromagnetického poľa 
korešponduje s priehybom vodičov, v najväčšom priehybe, t. j. v najkratšej 
vzdialenosti medzi terénom a vodičmi sa očakávala najvyššia intenzita 
elektromagnetického poľa. Avšak na intenzitu elektrického poľa vplýva 
niekoľko faktorov, a to samozrejme prevádzkový stav vedenia, aktuálna vlhkosť 
a teplota vzduchu, priehyb vodičov a členitosť terénu. Významný je aj vplyv 
vegetácie (stromovej, krovinnej a bylinnej etáže), obsah vody vo vegetácii 
a taktiež prítomnosť ľudí a objektov. V prípade vplyvu stromov, bylinnej 
a krovinnej etáže je rozhodujúcim faktorom ich výška. Elektrické pole vníma 
vrcholky stromov a krovín ako terén, skracuje sa vzdialenosť medzi vodičmi a 
„terénom“, pole sa deformuje a z toho dôvodu stúpa aj  jeho intenzita. 

 Priebeh grafov intenzity elektrického poľa (obr. 1, obr. 3)  v oboch 
prípadoch je charakteristický veľkým výkyvom hodnôt. Túto skutočnosť možno 
odôvodniť prítomnosťou ovocných drevín, pestovaných plodín a nerovnosťou 
terénu. Nakoľko elektrické pole možno čiastočne odtieniť aj stromami, 
minimálne hodnoty elektrického poľa boli namerané práve v skúšaných bodoch, 
ktoré sa nachádzajú pod ovocnými drevinami. Vyššie hodnoty elektrického 
poľa sa vyskytli v miestach, kde sa skracuje vzdialenosť medzi vodičmi a 



 45 

terénom. Dôvodom zmeny intenzity elektrického poľa je vplyv výšky 
pestovaných plodín pod vedením vysokého napätia.  

Graf intenzity magnetického poľa vedenia V406 (obr. 4) korešponduje s 
priehybom vodičov. Maximálne hodnoty magnetického poľa sú v najkratšej 
vzdialenosti vodičov od terénu. Na grafe intenzity magnetického poľa vedenia 
V494 (obr. 2) možno vidieť kolísanie hodnôt. Dôvodom je vplyv nerovnosti 
terénu. Magnetické pole nemožno odtieniť stromami ani stenami miestností. 
Zatienenie možno uskutočniť pomocou špeciálnych kovových zliatin (napr. 
mumetal). 

 
ZÁVER 

 

Stav a kvalita životného prostredia a otázky vývoja verejného zdravia  sa 
stále viac chápu ako rozhodujúca prerekvizita pre rozvoj spoločnosti. Zdravotné 
aspekty vplyvu takého fyzikálneho faktora, akým je elektromagnetické pole 
extrémne nízkych frekvencií, nie sú ešte v súčasnosti dostatočne objasnené a sú 
predmetom vedeckých projektov a diskusií.  

Dodnes sú málo a nedostatočne rozpracované dlhodobé pozorovania 
vplyvu elektromagnetických polí extrémne nízkych frekvencii na spoločenstvá 
organizmov, človeka a ekosystémy v krajine. Snahou je, aby sa expozície 
človeka, flóry a fauny elektromagnetickým poľom eliminovali na čo najnižšiu 
možnú mieru tak, aby sa ich úroveň približovala prirodzenému pozadiu. 
Posúdenie konkrétnych zdravotných dôsledkov je zatiaľ značne problematické, 
pretože dokázať, že tieto faktory sa podieľajú na poruchách ľudského zdravia je 
náročná a dlhodobá úloha.  
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