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1. Úvod

Do dnešného dňa bolo na území SR realizované množstvo prác zameraných na oblasť radónovej
problematiky. V našom príspevku by sme chceli poukázať na získané poznatky v oblastiach

a) radónového rizika v pobytových priestoroch a
b) radónového rizika z geologického prostredia.

Závery z realizovaných výskumov používame ako zdôvodnenie dôležitosti stanovenia radónového
rizika plochy zástavby každej obytnej budovy v etape podrobného inžiniersko-geologického (IG) prieskumu.

2. Pobytové priestory

Zásahove úrovne priemernej celoročnej ekvivalentnej objemovej aktivity radónu (EOAR) pre ovzdušie
pobytových priestorov v SR stanovuje Vyhláška MZ SR č.406/92 Zb. VyhJáška rozlišuje medzi zásahovou
úrovňou priemernej celoročnej EOAR pre pobytové priestory vystavané do doby nadobudnutia platnosti
"Vyhlášky" (200 Bq.m'3) a pre pobytové priestory vystavané po dobe nadobudnutia platnosti "Vyhlášky" (100
Bq.m"3).

Mapovanie výskytu radónu v už existujúcej výstavbe SR realizuje ÚPKM Bratislava už od r. 1991. Ak
na výsledky získané zo skúmanej vzorky 2745 bytových jednotiek aplikujeme pre väčšiu názornosť hodnotu
zásahovej úrovne priemernej celoročnej EOAR pre pobytové priestory vystavané po dobe nadobudnutia
platnosti Vyhlášky t.j. hodnotu 100 Bq.m"3, môžeme konštatovať nasledovné:

- Zásahová úroveň EOAR 100 Bq.m"3 bola prekračená až v 30 % bytových jednotiek (Obr.l.) z tohoto
množstva 29 % tvoria rodinné domy (RD) a len 1 % viacbytové domy (VD) (Obr.2)

- Zo sledovaného množstva 3812 miestností v RD sme zaznamenali EOAR vyššiu ako lOOBq.m'3 v 1180-ich
prípadoch, z toho 31 miestností sa nachádza v suteréne, 963 na prízemí a 186 na prvom poschodí (Obr.3)

- Zo sledovaného množstva 1549 miestností vo VD sme zaznamenali EOAR vyššie ako lOOBq.m"3 len v 23-och
prípadoch, z toho 15 miestností sa nachádza na prízemí, 5 na prvom poschodí a na druhom a vyšších
poschodiach spolu len 2 miestnosti.

Napriek skutočnosti, že uvedená vzorka bytových jednotiek zatiaľ nemôže byť pre územie SR
považovaná za reprezentatívnu, môžeme prezentované výsledky pokladať za dostatočne signifikantné. Závery z
uvedeného prieskumu prekazujú aktuálnosť radónového problému v SR. Z prezentovaných výsledkov je zrejmé,
že tento problém je výrazný hlavne v RD.
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Obr. 1. Rozdelenie všetkých bytových jednotiek s nameranou hodnotou EOAR,
s menej alebo viacej ako 100 Bq.m'3

RD >100 (28.7%) VD<100(28.0%)

VD >100 (0.7%)

ID <100 (42.7%)

Obr.2 Rozdelenie nameraných hodnôt EOAR s menej alebo viacej ako J00 Bq.m'3

u rodinných domov (RD) a viacbytových domov

p.1.>100(4.9%)

p.1 <100 (19.2%)

S >100 (0.8%)

P>100(25.3%)

•P <100 (47.5%)

Obr.3 Rozdelenie nameraných hodnôt EOAR x menej alebo viacej ako 100 Bq.m''
v miestnostiach RD podľa podlažia (S-sulerón, ľ-prizemie. p. I-í.poschodie)
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p.2. > 100 (0.2%)-

p.2<100(53.0%)

P <100 (20.8%)

P>100(1.0%)

p.1 <1D0 (24.8%)

1. > 100 (0.3%)

Obr.4 Rozdelenie nameraných hodnôt EOAR s menej alebo viacej ako 100 Bq.m'3

v miestnostiach VD podľa podlažia (P-prízemie, p. J-1,poschodie, p.2- 2,poschodie a vyššie)

2. Geologické prostredie

Za najdôležitejší zdroj radónu v pobytových priestoroch sa považuje radón z pôdneho vzduchu, ktorý
môže k celkovej aktivite prispievať až 90-imi %. Výskyt radónu v pôdnom vzduchu súvisí s množstvom uránu
v podloží a s celkovou geologickou stavbou územia. V Slovenskej republike veľkú časť územia tvoria jadrové
pohoria, ktoré sa môžu vyznačovať zvýšeným obsahom uránu. Zdroje emanácie radónu môžeme nájsť aj v
neogénnych nížinách, kde v dôsledku existencie tektonických zlomov môže radón vystupovať z hlbších
podložných vrstiev.

Výrazným krokom k spoznaniu radónovej situácie na území SR bolo vypracovanie "Odvodenej mapy
radónového rizika SR". Do tohoto obdobia spadajú aj práce na úlohe "Bratislava ŽP - abiotická zložka".
Výsledky oboch prác prezentovali hrubý obraz o distribúcii radónového rizika z geologického podložia na
území SR resp. na území hl. mesta.

Následná úloha " Hodnotenie radónového rizika z geologického podložia miest s počtom obyvateľov
nad 10 000 a okresných miest s vysokým a stredným radónovým rizikom" sa zaoberala už detailnejším
prieskumom. Výsledky tejto práce preukázali že 35 % sledovaného územia patrí do kategórie s nízkym
radónovým rizikom, 59 % so stredným a asi 6 % do kategórie s vysokým radónovým rizikom.

Väčšina spomínaných prác bola už realizovaná metodikami ktoré boli úspešne zrovnané na svetových
zrovnaniach a to v NewYorku (Sixth IRMP - Intercomparison Test, Environmental Measurements Laboratory,
New York -City, June 1995) resp v Prahe (The Third International Workshop on the Geological Aspects of
Radon Risk Mapping, September, 1996).

Základným grafickým výstupom riešenia uvádzaných úloh sú mapy radónového rizika. Takéto mapy
sú k dispozícii na odbore informatiky Geologickej služby SR. Vzhľadom na použitú mierku nemôžu byť
chápané ako podklad pre detailné územné plánovanie výstavby.

Výsledky podrobného 1G prieskumu realizovaného pod konkrétnymi stavebnými objektami sú
skutočne mnohokrát v rozpore so spracovanými mapami radónového rizika. Tento fakt je len prirodzeným
odrazom pestrej geologickej stavby SR. Z praxe sú známe prípady rozdielneho radónového rizika dvoch
referenčných plôch vzájomne vzdialených len desiatky metrov. Je len samozrejmé, že financovanie d'alšich
plošných meraní neprispeje ku riešeniu tejto skutočnosti. Riešenie vidíme v podrobnom IG prieskume.

4. Záver

Napriek skutočnosti, že nie je zatiaľ explicitne legislatívne stanovená povinnosť zistenia radónového
rizika územia plánovanej zástavby, závery z dosiaľ realizovaných výskumov nám dokazujú aktuálnosť
uvedeného probému na ú/cmi SR a tiež potrebu stanovenia radónového rizika plochy zástavby každej obytnej
budovy.
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