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„ Každá padajúca dažďová kvapka, či vločka 
snehu znáša k zemi niečo rádioaktívne, aj 
tívne, aj každý list a steblo trávy je 
e pokryté neviditeľným nánosom 
aktívnych látok . “
átok . “
. “

utherfordtherford



Po celPo celúú dobu svojej existencie je dobu svojej existencie je 
ččlovek vystavovanlovek vystavovanýý ururččititýým m 
ddáávkam ionizujvkam ionizujúúceho ceho žžiarenia iarenia 
zz prpríírodnrodnýýchch rráádionuklidovdionuklidov a a 
zz kozmickkozmickéého ho žžiareniaiarenia



RRáádionuklidydionuklidy podobne ako podobne ako 
rrôôzne fyzikzne fyzikáálne a chemicklne a chemickéé
faktory majfaktory majúú pri ppri pôôsobensobeníí na na 
ččloveka a jeho loveka a jeho žživotnivotnéé
prostredie kladnprostredie kladnéé, ale tie, ale tiežž
zzáápornpornéé strstráánky, hlavne ak ich nky, hlavne ak ich 
úúččinok ionizujinok ionizujúúceho ceho žžiarenia iarenia 
presahuje prpresahuje príípustnpustnéé hodnotyhodnoty



Do organizmu  saDo organizmu  sa rráádionuklidydionuklidy
dostdostáávajvajúú za normza normáálnych lnych 
podmienok dpodmienok dýýchanchaníím m 
( inhal( inhalááciou ) a prciou ) a prííjmom jmom 
potravy a npotravy a náápojov ( pojov ( ingesciouingesciou ))



PPôôdni mudni muššketieriketieri



RRáádioaktivita pdioaktivita pôôdy je vedy je veľľmi mi 
ddôôleležžititáá, nako, nakoľľko sako sa

rráádionuklidydionuklidy vv nej  uplatnej  uplatňňujujúú
nielen na poli nielen na poli žžiarenia, ale iarenia, ale 
vstupujvstupujúú aj do potravnaj do potravnéého ho 

rereťťazca a tak sa podieazca a tak sa podieľľajajúú na na 
vnvnúútornom otornom ožžarovanarovaníí



Obsah rObsah ráádioaktdioaktíívnych prvkov v vnych prvkov v 
ppôôde je zde je záávislvislýý na horninna hornináách, z ch, z 

ktorktorýých sa vytvch sa vytvááralarala

NajrozNajrozšíšírenejrenejšíším rm ráádioaktdioaktíívnym vnym 
prvkom v prprvkom v príírode je draslrode je draslíík, k, 

ktorktoréého aktivita v zemskej kho aktivita v zemskej kôôre je re je 
vvääččššia neia nežž aktivita ostatnaktivita ostatnýých ch 

prpríírodnrodnýýchch rráádionuklidovdionuklidov



Za vZa výýznamnznamnéé momožžno pokladano pokladaťť
len len 232232Th a Th a 238238U, ktorU, ktoréé spolu s spolu s 
dcdcéérskymirskymi rráádionuklidmidionuklidmi, , 
najmnajmää 222222Rn  tvoria vRn  tvoria výýznamnznamnúú
zlozložžku rku ráádioaktivity prostrediadioaktivity prostredia



PrPríírodnrodnáá rráádioaktivita vdioaktivita vôôd je dand je danáá
obsahom rozpustenobsahom rozpustenýých pevnch pevnýých a plynnch a plynnýých ch 

prpríírodnrodnýých rch ráádioaktdioaktíívnych lvnych láátoktok..

HlavnHlavnýými prmi príírodnrodnýýmimi rráádionuklidmidionuklidmi
podzemnpodzemnýých a povrchovch a povrchovýých vch vôôd, ktord, ktoréé

prechprecháádzajdzajúú do vdo vôôd zd z horninovhorninovéého ho 
prostredia sprostredia súú 4040K, K, 238238U, U, 234234U, U, 232232Th, Th, 226226Ra a Ra a 

222222RnRn



Úrovne pozaďovej aktivity v pôdach a sedimentoch
Zložka 

prostredia
Pravdepodobný rozsah hodnôt, Bq.kg-1

40K 137Cs 90Sr 239Pu 241Am

Pôdy – orné
- lesné

130 - 945
310 - 885

4 - 15
6 - 47 

1 - 4,5
3 - 12

- -

Pôdy 0,32  -1,11

0,00 - 52 1,11 - 44 0,37 - 1,92

Pôdy - orné ČR 100 - 1100
( 600 -700 )A

5 - 160
( 10 - 20 )A

0,5 - 4,5
( 2,0 - 2,5 )A

0,059 - 0,720
(0,271±0,018 )B

100 - 900C 2 - 65 0,030

400 - 650 3 - 37 < 8,9 0,05 - 0,15

59 - 801
( 396±195 )

0,2 - 212
(38 ± 52 )

0,1 – 7 0,02

dnový sediment 450 – 550 4 - 20 1 - 22 - -

0,037 - 0,32 0,030

0 - 30 0 - 40 0 - 2,4



Princíp pôdnej  emanácie Rn-222



Nesmie sa však zabúdať, že používaním 
priemyselných hnojív sa do pôdy neustále 

dostávajú prírodné rádionuklidy v značnom 
množstve

( draslík, urán, tórium, rádium, polónium ). 

1 kg superfosfátového hnojiva môže mať aktivitu  
od prírodných rádionuklidov až 5000 Bq



Voda zVoda zááklad klad žživotaivota



TypickTypickéé hodnoty obsahu prhodnoty obsahu príírodnrodnýýchch rráádionuklidovdionuklidov
vo vodvo vodáách ch 
238238U:U: 11 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,, 230230Th:Th: 0,10,1 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,,
226226Ra:Ra: 0,50,5 mBqmBq⋅⋅dmdm--33

210210Pb:  10Pb:  10 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,, 210210Po:  5Po:  5 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,,
232232Th: 0,05Th: 0,05 mBqmBq⋅⋅dmdm--33

228228Ra:  0,5Ra:  0,5 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,  ,  228228Th:  0,05Th:  0,05 mBqmBq⋅⋅dmdm--33,  ,  

222222Rn:  (1Rn:  (1--100) Bq100) Bq⋅⋅dmdm--33



ZDRAVIEZDRAVIE

Pri hodnotenPri hodnoteníí rizika zrizika z prprííjmu prjmu príírodnrodnýýchch rráádionuklidovdionuklidov zz pitnej pitnej 
vody sa doporuvody sa doporuččuje neprekrouje neprekroččiiťť kumulovankumulovanúú efektefektíívnu dvnu dáávku vku 

0,1 0,1 mSvmSv za jeden kalendza jeden kalendáárny rok.rny rok.
Smernica Rady 98 Smernica Rady 98 //83 ES z 3. Novembra 199883 ES z 3. Novembra 1998

EFEKTÍVNA DÁVKA             ZMENY

• RÁDIUM - KOSTI
• URÁN - OBLIČKY
• RADÓN - PĽÚCA



APLIKAPLIKÁCIA VYŠETROVANIA A SMERNICE PRE ÁCIA VYŠETROVANIA A SMERNICE PRE 
RÁDIONUKLIDY V PITNEJ VODERÁDIONUKLIDY V PITNEJ VODE

odporodporúúččaannéé Svetovou zdravotnSvetovou zdravotnííckou organizckou organizááciouciou

Celková objemová α aktivita ≤ 0,5 Bq/l 
alebo
celková objemová β aktivita ≤ 1 Bq/l

Určenie celkovej objemovej α a β aktivity  

Celková objemová aktivita α > 0,5 Bq/l 
alebo
celková objemová aktivita β > 1 Bq/l

Určenie koncentrácie individuálneho
rádionuklidu a porovnanie
s doporučenou hodnotou

Dávka ≤ 0,1 mSv Dávka > 0,1 mSv

Voda sa považuje za 
vyhovujúcu

Je potrebné prijať
opatrenia na zníženie
dávky



Úrovne aktivít na rekreačných vodných plochách 
Slovenska sa pohybujú v nasledovných intervaloch:

Celková objemová aktivita alfa:
( 4 – 230 ) mBq.dm-3

Priemer : 36,5 mBq.dm-3

Celková objemová aktivita beta: 
( 15 – 550 ) mBq.dm-3

Priemer: 143,2 mBq.dm-3



PITNÉ VODYPITNÉ VODY SSLOVENSKALOVENSKA

Celková objemová aktivita alfa:
( 10 – 260 ) mBq.dm-3

Celková objemová aktivita beta: 
( 30 – 500 ) mBq.dm-3

Objemová aktivita 222Rn: 
( 0,4 – 20 ) Bq.dm-3



MINERÁLNE VODYMINERÁLNE VODY

Celková objemová aktivita alfa: 
( 0,10 – 26 ) Bq.dm-3

Celková objemová aktivita beta: 
( 0,30 – 10 ) Bq.dm-3

Objemová aktivita 226Ra: 
( 0,01 – 0,90 ) Bq.dm-3



Voda

Rádionuklid

Príjem ingesciou
dm3.rok-1

Objemová aktivita 
na

úrovni efektívnej 
dávky 0,1 mSv 

Pitná voda 226Ra 500 0,54 Bq.dm-3

228Ra 0,20 Bq.dm-3

U
nat 3,64 Bq.dm-3

Prírodná
minerálna X

226Ra 150 1,87 Bq.dm-3

228Ra 0,70 Bq.dm-3

Unav 12,63 Bq.dm-3

Kojeneckáxx 226Ra 150 0,14 Bq.dm-3

228Ra 0,02 Bq.dm-3

U
nat 1,88 Bq.dm-3



PriemernPriemernéé hodnoty koncentrhodnoty koncentráácie cie UUnatnat, objemovej , objemovej 
aktivity aktivity 226226Ra a Ra a 222222Rn vRn v povrchovpovrchovýých vodch vodáách ch 

SlovenskaSlovenska

Koncentrácia 
Unat(mg⋅dm-3)

Objemová aktivita 
226Ra (Bq.dm-3)

Objemová
aktivita 222Rn 

(Bq.dm-3)

Aritmetický
priemer

0,0025 0,041 2,15

Geometrický
priemer

0,0019 0,031 0,83

Medián 0,002 0,035 1,03



PriemernPriemernéé hodnoty koncentrhodnoty koncentráácie cie UUnatnat, objemovej , objemovej 
aktivity aktivity 226226Ra a Ra a 222222Rn vRn v minermineráálnych vodlnych vodáách ch 
Slovenska Slovenska 

Koncentrácia 
Unat(mg⋅dm-3)

Objemová aktivita 
226Ra (Bq.dm-3)

Objemová
aktivita 222Rn 

(Bq.dm-3)

Aritmetický
priemer

0,0045 0,196 29,13

Geometrický
priemer

0,0027 0,063 9,89

Medián 0,003 0,060 10,27



OOBJEMOVÉ AKTIVITYBJEMOVÉ AKTIVITY 226226Ra Ra AA 222222Rn Rn V V 
NIEKTORÝCH MINERÁLNYCH NIEKTORÝCH MINERÁLNYCH 

VODÁCHVODÁCH



Kúpele Objemová aktivita 
226Ra

( Bq.dm-3 )

Objemová aktivita 
222Rn

( Bq.dm-3 )

Bojnice 0,14 4

Číž 0,20 3,2

Dudince 0,35 3,6

Korytnica 0,04 43

Kováčová 0,86 22

Rajecké Teplice 0,06 1,7

Sliač 0,06 2,0

Turčianské Teplice 0,52 160



Druh dodávanej 
vody

Celková objemová
aktivita alfa, 

Bq.dm-3

Celková objemová
aktivita beta, 

Bq.dm-3

Objemová aktivita 
222Rn , Bq.dm-3

Pramenitá voda         
„ vhodná na 

prípravu stravy na 
výživu dojčiat “

0,1 0,2 20

Prírodná minerálna  
voda 1,0 2,0 100

Pramenitá voda, 
balená pitná voda, 
voda dodávaná do 
verejných 
vodovodov

0,2 0,5 50

Odvodené zásahové úrovne



Zdravá strava



Rádioaktivita potravín môže byť pôvodu 
prírodného alebo umelého

Je ovplyvnená rôznymi ekologickými 
parametrami, ako sú podnebné a metrologické
faktory, poľnohospodárska činnosť, teplotné a 

regionálne pomery a pod



VV rastlinnrastlinnýých tkanivch tkaniváách sa mch sa môôžže e 
nahromadinahromadiťť znaznaččnnéé mnomnožžstvstváá
rráádionuklidov bez toho, aby dionuklidov bez toho, aby 
nastali vnastali v nich rastovnich rastovéé alebo alebo 

vvýývojovvojovéé anomanomáálielie
Na druhej strane, ich konzumNa druhej strane, ich konzumáácia cia 

mmôôžže spe spôôsobisobiťť negatnegatíívne javy vne javy 
vv žživoivoččíšíšnych aj nych aj ľľudskudskýých ch 

organizmochorganizmoch



Potraviny mPotraviny môôžžu obsahovau obsahovaťť rrôôzne  zne  
koncentrkoncentráácie cie 226226Ra, Ra, 232232Th, Th, 4040K, K, 
1414C, C, 33H a tieH a tiežž 137137Cs, Cs, 9090Sr, Sr, 239,240239,240PuPu



·· olivový olej  : 182 Bq.dm-3

· mlieko : 52 Bq.dm-3

· whisky : 40 Bq.dm-3

· pivo : 14 Bq.dm-3

· banány: 0,11 Bq.g-1

· čaj: 15 mBq.g-1

· múka: 5 mBq.g-1

· arašidové maslo: 4 mBq.g-1

· paraorechy: 0,010 - 0,52 Bq.g-1

· huby: 8 – 5 000 Bq.kg-1 ( sušené )



•• kalerkalerááb: 0,14 Bq.kgb: 0,14 Bq.kg--11

•• kel: 0,08 Bq.kgkel: 0,08 Bq.kg--11

•• mrkva: 2,8 Bq.kgmrkva: 2,8 Bq.kg--11

•• petrpetržžlen: 1,4 Bq.kglen: 1,4 Bq.kg--11

•• zemiaky: 1,6 Bq.kgzemiaky: 1,6 Bq.kg--11

•• kkááva : 1000 Bq.kgva : 1000 Bq.kg--11



DobrDobréé bbýývanievanie



Rádioaktivita stavebných materiálov je ich 
prirodzenou vlastnosťou, ktorá úzko súvisí
s ich pôvodom

Z hľadiska radiačnej záťaže sa 
v stavebných materiáloch venuje pozornosť
prírodným rádionuklidom 40K, 226Ra, 222Rn a 
232Th



Sprievodným prvkom rádioaktívnych 
premien v pobytových priestoroch je 222Rn

Celková koncentrácia radónu vo vzduchu 
obytných priestoroch je závislá na jeho 
koncentrácii v
„ pôdnom plyne “, na intenzite vetrania, na 
rozdiele tlakov pôdneho plynu a vzduchu 
v budove a na jeho obsahu v stavebných 
materiáloch ( difúzii z povrchových 
vrstiev ))



Betón s hmotnostnou aktivitou  226Ra
40 Bq.kg-1 môže emitovať až 0,7 Bq 
222Rn z jedného štvorcového metra 

steny za hodinu



Materiál

40K
Bq.kg-1

226Ra
Bq.kg-1

232Th
Bq.kg-1

Kamenivo 40 - 360 10 - 70 4 - 30

Cement 40 - 360 10 – 80 3 - 30

Vysokopecná troska 95 - 540 15 - 200 4 - 60

Popolček-klasický 50 - 900 10 - 300 10 - 160

Škvára 150 - 400 40 - 160 40 - 100

Piesok 200 – 400 6 – 20 6 - 30

Tehla 300 - 900 6 - 60 10 - 70

Mramor 300 – 800 8 – 60 8 - 70

Pórobetón 70 – 660 10 – 270 2 - 15



Štát, životné prostredie a rádioaktivita



oo Smernica rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite 
vody určenej na ľudskú spotrebu.
o Zákon č. 126 z 2. februára 2006 o verejnom 
zdravotníctve a doplnení niektorých zákonov.
o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345 z 10. mája 
2006 o základných bezpečnostných požiadavkách na 
ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred 
ionizujúcim žiarením.
o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350 z 10. mája 
2006, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na 
obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
o Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354 z 10. mája 
2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú
spotrebu.



Ďakujem za pozornosťĎakujem za pozornosť
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