
Vláda ČR: »Radar zdraví škodit nebude, změnili jsme totiž vyhlášku !«  
 
     Počínaje 30.dubnem 2008 vstoupí v platnost inovované nařízení vlády č.1/2008, týkající se 
ochrany obyvatelstva a zaměstnanců před účinky neionizujícího záření (jinak též 
elektromagnetických polí). Toto nahrazuje původní nařízení vlády č.480/2000, které mimo 
jiné ve své době přineslo řádově desetinásobné navýšení hygienických limitů pro expozici 
vysokofrekvenčním zářením a vyšlo tak malomyslně vstříc bezbřehému rozšiřování mobilní 
bezdrátové komunikace. 
    V nyní inovovaném nařízení, které bylo vládou Mirka Topolánka ve vší tichosti 
připravováno již minulý rok a nyní tímtéž způsobem přijato, se zjevně navíc jedná o změny 
v souvislosti s umístěním amerického radaru v Brdech. Z původního nařízení byly totiž 
vypuštěny odstavce a tabulky, týkající se právě limitů ochrany před těmito velmi vysokými 
frekvencemi a výkonovými hustotami. Při bližším zkoumání je také patrná snaha nařízení 
»zahladit« extrémně vysoké hodnoty polí dalšími malými hodnotami v sumách a integrálech 
(pro laika těžko srozumitelné vzorce), což při patřičném výkladu nařízení umožní, že případné 
sporné hodnoty záření zůstanou z pohledu zákona vždy »vyhovující«. To potvrzují i vyjádření 
několika odborníků, které jsme oslovili. 
    Pod diskutabilním nařízením jsou sice podepsané jako odpovědné osoby Mirek Topolánek 
a v současnosti na veřejnosti neblaze proslulý ministr zdravotnictví Julínek, nicméně v jejich 
režii na obsahu zřejmě pilně pracoval pod záštitou poddajného náměstka a hlavního hygienika 
Michaela Víta kontroverzní kmet Luděk Pekárek (nar. 1924) – nadprůměrně ambiciózní 
odborník s temnou minulostí dlouholetého spolupracovníka StB a také člena studentských 
akčních výborů po r. 1948 (viz www.ludekpekarek.ic.cz).  
    Je pikantní, že na jedné straně Topolánek vyznamenává bratry Mašíny a na druhé straně 
využívá služeb člověka, který se v době jejich akcí v poklidu se svým vynikajícím kádrovým 
komunistickým profilem školil v Moskvě časů J.V. Stalina, aby dnes opět na výsluní dával 
kladná dobrozdání pro opačnou stranu. »To jsou paradoxy,« jak by pravil ve svém díle jistý 
dramatik, taktéž pro radar horující.                
    Přestože tedy vládní radarová kampaň »Klvaňa Road Show« od počátku tvrdila, že radar 
nemá sporné zdravotní účinky, vypracování a přijetí nového nařízení s vypuštěnými 
hygienickými limity  radaru se týkajícími zavdává podnět k velmi znepokojivým otázkám v 
tomto směru a zároveň dokazuje, že umístění radaru je od počátku velmi sofistikovanou akcí 
české vládní garnitury pod vedením ODS spojené s americkými kruhy, v níž nemá 
demokratické rozhodování a zdraví obyvatel ČR naprosto žádné místo. Umístění radaru se tak 
de facto ze zdravotního hlediska stane pozoruhodným biologickým (a samozřejmě i 
politickým) experimentem. Pokud náhodou nevyjde, případně poškození mají smůlu. Oporu 
pro svou ochranu už v zákoně nenajdou. Postarala se o to »preventivně« současná vláda za 
pomoci všehoschopných přisluhovačů jakéhokoliv režimu. 
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