
Tisková zpráva            
 
 
Evropská Asociace Slune čního Zá ření bojuje proti klamavým 
mediálním zprávám o soláriích 
 
Brussels, 30 July 2009 (ESA)  – Evropská Asociace Slunečního Záření (ESA) odsuzuje 
klamavé zprávy vztahující se k zařazení solárií do karcinogenní „Skupiny 1“. 
 
„Evropská Asociace Slunečního Záření nebude stát stranou a přihlížet nespravedlivým 
pomluvám našich produktů a tisíců malých podnikatelů, kteří jsou našimi členy, těmito 
vysoce zveličovanými zprávami o rizicích spojených se solárii“, říká předsedkyně ESA 
Christina Lorenz. 
 
„Jelikož solária produkují stejné UV záření jako slunce, jejich NADMĚRNÉ užívání - stejně 
jako NADMĚRNÉ vystavování se slunečním paprskům -  je spojeno se zvýšeným rizikem 
vzniku některých typů kožního nádoru. Dalšími položkami z této kategorie jsou například 
červené víno a solené ryby. Vědecké studie ukazují, že pití červeného vína nebo jiných 
alkoholických nápojů přináší větší rizika vzniku nádoru než opalování. Je naprosto 
nezodpovědné srovnávat opalování v soláriu s hořčičným plynem nebo arsenem tak, jak to 
prezentovala mnohá média“, uvádí Lorenzová a pokračuje: „Zprávy médií srovnávající 
opalování v soláriu s toxiny jako hořčičný plyn, cigarety, a arsen jsou odporně bulvární. Ta 
samá „Skupina 1“ zahrnuje nejen červené víno, slané ryby, ale i prosté sluneční paprsky. 
Tyto senzační titulky novin jsou stejně absurdní jako bychom říkali ´Sklenice merlotu je 
stejně smrtící jako sklenice hořčičného plynu“. UV záření v soláriu je stejné jako UV záření 
ze slunečních paprsků, které je dle klasifikace ve „Skupině 1“ již od roku 1992. Není tudíž 
žádným překvapením, že solária byla nyní do této kategorie přidána, jelikož fakt, že 
NADMĚRNÉ vystavování se UV paprskům ať ze slunce či solária, je spojeno se zvýšeným 
rizikem vzniku některých forem nádorů. Toto je důvod, proč ESA vždy zdůrazňuje důležitost 
umírněnosti. 
 
Evropská Asociace Slunečního Záření (ESA) reprezentuje tisíce výrobců, distributorů, 
majitelů solárií a členů z dalších oblastí průmyslu napříč celou Evropou. ESA hájí 
zodpovědné principy v oblasti moderního opalování a prevence proti spálení pokožky.  
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